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কুতিকাতি। 
১৩।১এ বিডন ছ্রাট, “মানসী প্রেসে” 

ই্ীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত । 



উৎসর্গ 

পরলো কগতা সহধশ্মিণীর কগোদেেশে 

স্মৃতিকুহ্ম মালা। 

আয় চারুশীলে! শ্রীভগবান তোমার অকগট 

প্রার্থনা শুনিয়াছেন। সে আজ অনেকদিনের কথা, তুমি 

একদিন বন্ধিম বাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল? পুস্তক পড়িতে 

পড়িতে, উর্ধনেত্রে করযোড়ে গদ্গন্ কঠে প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলে-প্দেখে। ঠাকুর! আমও (যন 'ভ্রুষরের মত 

স্বামীর পায়ে মাধ! রাখিয়া মরিতে পারি।” অন্তর্যযামী 

তোমার সে মনন্কাগন! পূর্ণ করিয়াছেন। তুমি বাষষি 

বৎসর বয়সে স্বাধী, পুত্র, পৌথাদি আম্মীর্বজনকে 

কাদাইর! পরপারে চলিয়! গেলে। ঠিক অর্ধাখত|বী 

পূর্বে, তোমার থে দিনুরালক্তক-রঞ্রিত বধূবেশে হাত 

ধরিয! আমাদের গৃহে আনিয়াছলাম, হিল মিলার 

চিরবা!ত সেই পবিভ্রবেশেই তোমায় বিদায় দিয়াছি। 

আমি এখন আর সেই রূপমুগ্ধ উদৃত্রান্-প্রেমিক নবীন 



৬৪ 

যুধক নাঁছ, থে শোকে ভবীর হইয়া পড়িৰ, বরং, আমি, 

আগে গেলে, পাছে কেছ তোমাকে কোনরূপ অনাদর় ব 

অবছেল! করে, সেই ঢুর্ভাবন| হইতে মুক্তিলাত করিয়াছি। 

কতকট| নিশ্চিতও হইয়াছি। তবু কেন এ বাছাত্বর, 

বঙসয় বয়মে সঙত মনে পড়ে-কত দেবমজিরে, কত 

পর্বপ-শিখরে, বা সাগরতীরে, উভয়ে মিলিয় এক মঙ্গে 

দেশ্ভ্রমপ ও তীৎদর্শন করিয়া! বেড়াইয়া'ছ। মনে 

॥ আতীকন্বজনের রোগশধ্াার পারে উভয়ে 

জাগিয়! কত্ত রাত্রি যাপন করিয়াছি । সর্বাপেক্ষা মনে 

পড়ে, যখন পরমারাধা পিতৃদেবকফে ও তাছার ৪ বংসর 

পরে শর্গাদপগরীয়সী জনপী দেবীকে হারাইয়াছিলাম, 

সেই হছাগুয় নিপাতের কয়েক বতমর যাবৎ উপধৃর্যপরি 

কত নিদারুণ, জযহ (বিগতপাত ঘটিয়ািল। তখন আমি 

(জাঙ্ঠ পুতশাকে বিহ্বল) জ্ঞাতাবয়োধে ও গৃছাবিচ্ছেদে 

মর্মাছত, মোকদাম! ও খগজালে বিজড়িত) দীর্ঘ ৫৭ 

বলয় হাবৎ রোগশহার বিলু্ঠটিত, ও অয়মান্, জামি তে। 

বিল, হতবুদ্ধ ও হতাঙাস হইয়া গাড়তাম) আর তুমি? 

হীভগবামের মজলময় অঙয় পদ অটল শ্রন্ধাবতী তুমি, 

চিনা! মুর্বিমভী সাঁহযুতা-রাপিনী ভুমি, গৃহিনী, সচিষ, 

বিগঃনধী ভূমি, কও পেবাগুজযা করিয়া, কত মধুর 
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বচনে সাম্বন! দিয়! আইহায় গ্রন্ৃতিস্থ করিতে। সোমার 

কথ| বলিতে গিজ! যাহার! কাদির! ফেলে, তাছারাই 
তোমার অন্যান্ত গুণেয় কথ| জানে। আমি তাহা! বলিতে 

অক্ষম | ততংললে মনে পড়ে, একদিন বানস্ত্রী সন্ধ্যায়, 

আমর। কফেকজনে মিণিয়। বনাবক্ষে নৌকারোছণে 

অথ্যার অপূর্ব ভটশোভা দেখিতেছিলাম, পড়ত কৌ 

নাঁগিয়। ভোমাদের কোমল মুখে বিন্দু বিদ্ু ধর্শ খরিতে- 

ছিল। আমি তোমাকে ছাতা! খুলিয়৷ মাথার দিতে 

বলিলাম, তুমি ছালিয়! চোমার পার্বোপবি। যেহাটনের 

মাথায় আমাকে ছাতা ধরিতে অগ্রোধ করিলে) তখন 

আিও তোমাকে হাসি! উতভ্ভর দিয়।ছিলাম--'এট| যে 

রাইরাজার দেশ, রপিকশেখর হীকৃঞ্ক এখানে নারী- 

দরবারে কথনও কোটালী করিঘাছেন, কখনও ব| 

বঙ্গঙ্গনাকে সন্ধে বহিয়াছেন, এ বজতুনিভে তোমাদের 

মাথায় ছাতা ধরিলে, কেছ লঙ্জ। দিতে বা শিলা করিতে 

পারিবে ন।। কেবল একট। ভঙ এই যে, আমার লন্বোদর 

বেছাই মহাশয়ের হাতে যেস্ৃূণ কেক! গছটা আরে, 

বেহাইনের মাথায় আমি ছাতা! ধরিলে। হর ত নেট! 

এই কৃশকায় গরিবের পৃঠে সবৰেগে পড়িতে পারে। 

অয় জীবন-নঙ্গিনি। একপ কত ছানি, তাঘান! ৪ 
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আনন্দের কথাও মনে গড়ে। এ মাথুর কথা” বইখানা 

সমাপ্ত হইল না, মহাকালের আহ্বানে তুমি চলিয়! গেলে। 
আর আমি? এই বুড়া বয়সে, সতী-বিয়োগ-বিধুর বাব! 
ভোলানাথের মত, ষে কর়ট| দ্রিন বাচি, তোমার অতীত 

স্ৃতিটুকু স্কন্ধে বহিয়া বেড়াইতেছি। তুমি শেষ বিদায় 

দিনে স্বহব্টে আমার পদধুলি মাথার লইয়া, সন্ভাংন যে 

আশ্বাসবাণী বলিয়াছিলে, তাঁহ! যেন আজিও আমার কর্ণে 

লাগিয়। রহিয়াছে। "আদার দিন ফুরাইয়ান্ছে, চলিলাম, 

কাদিও লা। যেদিন তোমার এ লোকের কাজ ফুয়াইবে, 

আবার ছু'জনের দিজ্ন হইবে, তখন আবার ছ'জনে 

[মাঁজয়া পরলোকে শ্রহরির 5৫৭ সেবা করিব ।” 

পুণাবতীর সে কথাটা কতাদনে ফলিবে, তাহারই 

প্রতীঙ্গা় রাহয়াছি। 

তোমার 

“ওগো মশাই” 



বিনীত নিবেদন। 
এ গ্রন্থের “মাথুর কথা+ নাম দ্খিয়। কেছ যেন এখা- 

নিকে গ্রীকষ্ের লীপা'ব্ষয়ক গ্রন্থ বণিয়! মনে নাকরেন। 

এখা'ন মথুরার একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস। যতটা! পারিয়াছি, 

জামাদের বেপুরাণাদ হইতে, চৈনিক পরিব্রাজকগণের 

বর্ণিত বিবরণ হইতে, এবং হংরাঁজ প্রত্রতত্ববিদ্গণের 

বিরচিত ইতিহাস ও্আ'বন্ধত নিদশন (11105) গুলি 

হইতে সংগ্রচ করিয়। এখানি সঙ্কলিত হইয়াছে । এজন 

এ ক্ষুদ্র লেখককে অনেক সংস্কৃত, বঙ্গীলা, ছিন্দী ও উংরাজী 

পুস্তক পড়িতে হইয়াছে । পাতার ভিতর হইতে যেখানে 

ষটুকু পাইয়াছি, সংগ্রহ করিয়া!ছ। তৎসঙ্গে মধ্যে মধো 

মথুরায় যাহয়।ম্ব সময়ের মধ্যে তথাকারস্ত,প ও মন্দিরা 

ধর্শন 9 বিবরণ সংগ্রচ করিয়াছি । হংগ৩ ফাান্স, জন্মণি 

ও আমেরিকা প্রভৃতি পাণ্চান্া দেশের লোকের) সত) 

ইতিহাসের প্রতি যতটা আদর ও অনুর!গ, আমাদের দেশে 

তাজ! নাই । পুগাণাদিতে অনুগ্ধার ও বিসর্গযুক সুপলিত 

ভাষায় যা! কিছু লিখিত আছে, অথবা তীর্থস্থানের অশি- 

ক্ষিত ও অনভিজ্ঞ পাগ্ডাদি'গর মুখ যে দকল অতিপ্রাত 

৪ অদুত গল্প সকল শুনি:ত পাওয়া! যায়, তাহাতে সেক।- 
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লের লোকেরা সন্থ্ট হতে গারিতেন। কিন্তু এখনকার 

পাশ্চাতাশিক্ষায় শিক্ষিত নবা জন্প্রদার,। তাহাতে 

পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। সে অভাব দূর করিবার তন, 
'ামাদের দেশে, এ সকল সত্যাহেধণের দিকে ছুই চারিজন 

মাত্র রুত্তবিদ্ত প্রত্বতাত্বিক মনোনিবেশ করিতেছেন। 

অবশি্ট শিক্ষিত জনসঙ্ঘ এ ধিষয়ে একেবারে উদদাসীন। 

এক মথুর| হইতে এত অধিক নিদর্শন বাছির হইগ়!ছে 

যে, সে সকলগুলির সমগ্র আহুপূর্ব্িক বিবরণ দিতে 

হইলে এক সেট বৃহত্দাকার গ্রন্থ হইয়। পড়ে, এবং 

প1ঠকগণের ও ধৈ্যচ্যুতি হইতে পারে) সেই অন্ত আমর! 

কেবল অত্যাবশ্তক কয়েকথান| মাত্র নির্শনের উল্লেখ 

করিয়াছি। এই কুদ্্, অধম, অক্ষম লেখক যে ভ্রমগ্রমাদ- 

শৃন্ব। তাহা কেহ যেন মনে করিবেন না। এইরূপ নৃতন 

বিষয় লইয়া আলোচম] করিতে গেলে মতভেদ চিরদিনই 

ঘাছে ও থাকবে) দেঝন্য ভাবিন1। তবে এদীনের 

তুল ভ্রান্তি, ক্রটি বিচাতি যে বছস্থানে ঘটিয়াে, তাহাতে 

সংশরনাই। এই পুস্তগ্ মথুরার ইতিহাঃসর একখানি 

কাঠাম মাত্র ইছার একমেটে, দৌমেটে ও বর্ণালঙ্কার- 

যোজন! ভবিষ্যুতের, সুধোগা। হৃপর্জিত, হ্ুলেখকেরাই 

ফিবেন। আমরা এখন যতটা পাইলাম ও পারলাঃ, 
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প্সনুদন্ধান, সংগ্রহ ও সংস্কগন করিয| যাটলাম। পরবন্তী 

লেখকের! বিচার করিয়া বাছা গ্রবসভা বলিয়া বুঝিবেন, 

গ্রহণ করিবেন। যাঁছ! বিচারে টিকিবেন!, তাহ পরিবর্তন 

বা পরিবর্জন করিবেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে শয়ে 

শর, ভারতের বিলুপ্ত ইতিছাদ সংগ্রথ ছওয়! সম্ভব বলিয়! 

মনে করি। 

প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী কোন নুতন কথ| বলিতে 

গেলে, লেখককে গালি খাইতে হর; এ দীনের ভাগ্যে 

তাহাও আছে জানি। সেজন্ত ধাছার!, গালি দিবেন, 

তাহাদের নিকট করধোড়ে নিবেদন, ধেন তাহার| 

গ্রমাণসহ ত্য ঘটনার কথা দেশে প্রচার করেন। 

কোন ধন বা সম্প্রদায়কে নিন্দা, বিত্বেষ বা অবজ্জ| 

প্রদর্শন করিবার বীচ অভিপ্রায়ে এ পরিশ্রম বা সময় নষ্ট 

করি নাই। দেশে সত্য প্রচার করাই এ আকিঞ্চনের 

আ(কিঞধন। এ পুস্তকে গ্রসজক্রমে আমাদের বছকাল- 

বিশ্বৃত ভারত-মাতার তাস, সংষমী, ৪ কৃতী সম্থান 

মহাবীর, বুদ্ধদেব, অশোক, উপগ্রপর,চন্তর, বিজমাদিত্য, 

শ্রহ্ঘ ও মিছিরভোজ প্রভৃতির সর্ধঙ্গধ জীবনচরিত 

দিয়াছি। মাঁধবেন্ত্রপুযী, ও রূপননাতন প্রড়তি গোস্থামী- 

পাদদিগের বিবরণ, চরিতাযুত ও তকিরড়াকর গ্রন্থ হইতে 



লইয়াছি। সাধারণতঃ গ্রন্থকারেরা পাঠকগণকে পুস্তকের 

দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ কঠিতে অন্থরোধ করিয়। 

থাকেন; কিন্তু এ দীন লেখকের প্রার্থনা তদ্দিপরীত।. 

তাহার! যেন দোষ গ্রহণ করিয়। তাহ! খণ্ডন ও সংশোধন 

করিয়া দেন। তাহ! হইলে শুধু গ্রস্থকারেয় নহে__দেশের়ও- 

মঙ্গল সা'ধত হইবে। দেশে সতাগ্রচারই এ গ্রন্থকারের 

আস্তরিক কামন!। 

এই ওগ্ৃধানি মুহ্মম্থর গতিতে ধারাবাহিকরূপে 

“মানসী ও মর্ম্রবাণী" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, 

এখন পুন্তকাকারে মুদ্রিত হইল। 

এ গ্রন্থ প্রপয়ণ কালে,_মহামচোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

ছরগ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রত্বতত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদ!স 

বন্দোপাধায় ও "রূপম পত্রের মাননীর সম্পাদক 

প্রীআ্িন্ত্কুমার গঙ্গাপাধায় মহাশর দিগের নিকট 

অনেক উপদেশ পাইয়াছি, তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

লেখক বৃদ্ধ, রুগ্ন, ছানিধরা চক্ষে নিজে গরু, সংশে- 

ধন করতে অক্ষম। অনেক স্থানে তুল রহিয়া গিয়াছে। 

গুদ্ধিগত্র দেখিয়া লইবেন, ইহাঁও ভিক্ষা। 

১৭ং লিকদায়পাড়! লেন ) 

বড়বাজার, কাঁলকাতা € শ্রীপুলিনবিহারী দন্ড 
৮ বৈশাখ ১৩৩৩ ) 



ভমিকা 
ভারতবর্ষ সপ্ত পুণাতীর্থের আস্পদ বলিয়া প্রাচীন- 

গণ কীর্তন করিয়াছেন। মোক্গদারিক। সেই সাতটা ভূমি 
হইতেছে__ 

অযোধ্য। মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবস্তিক। | 

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্থৈত| মোক্ষদায়িকা:॥ 

মথুরা হিন্ুদের প্রসিদ্ধ সপুতীর্থের ক্ষন্তাতম! 

বারাণমীর পরই মথুয়ার গ্রাসিদ্ধি। আর প্রসিদ্ধ মথুবার 
সঙ্গে তার বালকৃষ্ণচলীলার খা।ত। আড৪ ণক্ষলক্ষ 

লোক “মথুরায়াং বালকৃষ্০ শ্ররণ করিয়া থাকে। 

মথুরার বুন্দাবন, গোবদ্ধীন, গোকুল ও ম€াবনের সঙ্গে 

কুষ্ণকথার অনেক পুণাস্মতি বিজড়িত। মথুখ। কত- 

কালের প্রাচীন স্থান তাহার ইতিহাস এখন৪ জন! যাক্গ 

নাই। রামায়ণে মথুণার দুইটা নাম পাওয়া যায়--একটা 

“মধুপুর” আর একটা “মধুরাঠ | এই গুইটা নাদের কারণও 

আছে। মধুদৈত্য যমুনা] পর্যন্ত বিস্ৃত একট পুর 

নির্মাণ কয়েন, তাঁহার নাম ভয় 'মধুপুরী?। রাফভ্রাত। 

শত্রত্ব মধুদৈতাপুত্র লবপকে বধ করেন। তাএপর শুর- 
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'মেনদের বমুনাতীরে মধুপুরে স্থাপন ও তাহাদের রাঁজধান" 

মথুগান় পত্তন করেন। ১২ বতসরের মধ্যে মধুরা শুর- 

পেনদের দেশ বলিয়া গণা হইল। মধুর শূরসেনদের 

অধিকারে আসাপ ইঠাঁর একটী নূন নাম হইল 

স্বুল্ললেন?' বা শুররলেনঃ হরিবংশেও এই 

রকম একট! আখ্যায়িক! আছে। মহাভারতের আগে 

কোথাও প্মথুরা* নাম পাওয়া যায় নাই। পুরাগগুলর 

মধ্যে গ্রায় সকলেই “মথুরাঃর নাম করেন। সম্ভবতঃ 

মধুরাই মথুরাতে পরিণত হইয়াছে । প্রাচীন বিদেশীদের 

মুখেও মথুর! নাম শুনিতে পাওয়! যায়। ভৌগোপিক 

টলেমী (১৪ থৃ্াঝে) ইহাকে 1505001910দর 

তিন্টটা নগরের অন্ততম বলিয়] উল্লেখ করিয়াছেন তিনি 

ইহাকে “141000110* ও দেবনগর্ধ বলিয়া আানিঞ্জেন 

(৭. ১, ৫*)। মেগাসাথেনেসের নজিরে আরিয়ান 

/8171911--11010, ৮৮ ৫.) ও প্রিনি (012 ই 

৬. ১৯) অথুরার নাম 11001010 বলিয়া ।লখিয়াছেন। 

আরিয়ান ইহাকে শুরসেনদের (30199001) রাজধানী 

বলিয়াছেন ভীহার মতে শুরসেনদের দুইটা দেশ--একটা 

মেখোরাস্ (06010103 ), অপরটী [কিগোবোরাস্ 
(70115010125), আর হছ'দেন ঝাজোয় মধাদয! 
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জোবারেন নবী শ্রবাছিত হইত। ্রিন আোমানেম' 

(101121169 ) নদীর নাম করিয়াছেন, এবং ঝলযাছের 

যে, ইহা মেধোর ( 14601079) ও কিলোৰোরা 

( 01190)015 ) নগরদয়ের মধ্য দিয়! গ্রবাহিত। ক্রিসো- 

বোর! বোধহয় কুষ্খপুর; জোমানেস নিশ্চয়ই হসুন|। 

মধুরার ত্রান্ষগ্যধর্দ সকলের চেয়ে পুরাতন । ইহার 

পশ্চিমার্ধ ব্রজমণডল ভীকুষের লীলাকথায় পরিপূর্ণ। কিন্ত 

অতি প্রাচীনকালে ইহ! যেমন ফিনুদের পবিত্ধ ক্ষেত্র ছিল, 

দৈন ও বৌদ্ধদেঃও ই&1 সেইরূপ ছিল। জৈনদের 
সম্পরকে যে সমন্ত প্রত্ববত্ব এখানে আবিষ্কৃত হ।য়াছে, 

সেগুলি গ্রধানতঃ মধুরার দাক্ষণ-পশ্চিমাঞ্চলে কন্কাণী ঝ| 
জৈনী টালার পাওয়। গিয়াছে। এহখানেই একটা 

শ্বেন্তাত্বর ও একটা দিগম্বর ঠঞননলির এবং একটা ্প 

ছিল। ৬**--৭** পূর্বধৃষ্টাব হইতে মথুরার গ্ৈন- 

ধ্ধের অন্তিত্বের আকাম পাওয়া বার। কুষাগযুগে 

দৈনধর্প বিশেষ গ্রভাবপালী হইয়াছিল। কণিহ 

বন্ধক ও বহুধেবের রাজত্বকালে মথুরার এমন অনেক 

শিলালেখ পাওয়। গিয়াছে, বেগুলির সাছাবে স্পষ্টই বুঝিতে 

পারা যায় হে, জৈরদের সমাজ এখানে বেশ গ্রতিপত্বি, 

লান্ত করিয়াছিল। ইছারও আগে মথুরার একটা লিপি 
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বাছির হইয়াছে_সেটী অন্ততঃ ১৫৯ পূর্নধষ্টাব্ের। এই 
লমস্ত গ্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, এখানকার গ্রাণীন 

জৈন-সং্প্রদায়ের নানা শ্রেণীও ছিল। উপবিভাগও বড় 

কম ছিল না। খু ত্রয়োদশ শতক পধ্যন্ত জৈনমৃত্ঠ 

মধুরায় পাওয়া গিয়াঞ্ছে। এখনও মধথুধায় কোশিতে 

কোণীতে জৈনদের আন্তান! আছে। তাহাদের তিনটা 

মনিরও আছে। তবে মথুরার জনসমাজ তাহাদের উপর 

বড় সন্ত নয়। 

গৌতম বৌদ্ধধর্ম গ্রবর্ন করেন। গৌভমের 

মহাপরিনির্বাণের পর দুইশত বংমর ধরিয়। বোদ্ধের| 

কোথায় কোথায় তাহাদের ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন, 

মে বিষয়ে আমাদের উপকরণ অতি অন্ন-_নাই বলিলেও 

অত্যুকি হয় লা। কোন এক সময়ে বিনয়পিটক 
সংস্থৃতে রেখা হইয়াছিল) কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে তাছা 

জান! যায় না। এই সংস্কৃত বিনয়ের কতকগুলি 

'নিদেশ করিয়াছে বে, গৌতম মথুরা, উদ্তর-পশ্চিহ তারত 
ও কাঁশীর দর্শন করিয়াছিলেন। যেখানে মধুর ও 
কাশীরের কথ! আহ্ছে, সেখানে বুদ্ধনির্বাগের শত বংসর 

পরে শৌদ্ধবাদস্থিতির একট| ভবিষ্যৎ উ'্ধ আছে। একট! 

জীতত এ্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া পরধুগে এই ভবিস্বং 
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উক্তি রচিত হইয়া থাকিবে । গৌতমের শত বর্ষ পরে 

মথ্র] ও কাশ্মীরে গ্রচারক প্রেরিত হওয়াও অসম্ভব 

নয়। সম্ভবতঃ এই দুই স্থানে বৌদ্ধধা্দুর প্রথম প্রচার 

হয়। এখানকার লোকেরাও এ ধর্ে দীক্ষিত হয়। 

আর এই সমর থেকেই বৌদ্ধধর্মের গোড়ার দিকের 

ইতিছাসের যাহ কিছু হইয়াছিল। 

ভব কুষাণ থু দ্বিতীয় শতকে মথুরায় বিধার 
ও সজ্ঘারাম স্থাপন কলেন। প্রাচীন কালে মথরায় 

নাগপুজার প্রা৫ভাব ছিণ। কুবাণযুগও নাগপূজ। খুব 

চলত। এক সম:য় মণুহী ব| মঞ্ুঘোষের পুজা মথ্রায 

হইত। যুরন্ঠোয়াউ, বলির! গিগাছেন, মথ্রায় মঞুত্রী 
নামে স্তপছিল। ফাহিয়েন ৩৯৯ এষ্টাবে চীন হইতে 
বির হয়! ভারতে ছয় বদর ছিলেন (৪*৫--৪১১ 

থুঃ)। তিনি তাহার গ্রন্থের ১৬শ অধায়ে বৌন্ধদেশ 

সন্বন্ধে ঠাঠার ছভিমত লিপিবদ্ধ করিয। গিয়ছেন। তিনি 

মথুরাকে বৌদ্ধদেশ বণিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। ভাহার 

হিলাবে তির মথুবা হইতেই মধাদেশের সচল! করি- 

ঝাছেন। তিনি লিখয়াছেন। মথুরার লোকের! মন্তপান 

করিত না। প্রাণিহত্যাচ করিত ন1| ভ্রাঙ্গণের! কিন্ত 

বৌদ্ধদের দেখিতে পারিত না। তাহা সময় মথুরার 
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আশপাশে কুড়িটা বিহার ছিল। সে গুলিতে ৩০৮ 

তিক্ষু খাকিত। দুইশত বংলর পরে যুয়ন্ চোঁয়াঙের' 
সময় ভিক্ষুদের সংখ্য। খুব কমিয়। গিয়াছিল। সুতাং 

তখন (৬৩৯ খৃঃ) মথুগর বৌদ্ধধর্মের খুব অবনতি । 

তারপর ১৯১৮ খাবে মামুদ গঅনীয় মধুরা-দুঠন হইতে 

মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধদের যাহা! কিছু সব যুইা 

পির! গিয়াছিল। মুসলমানদের রাজধানী দিষ্লী ও 

আগ্রার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় মথুার তাগো 

শত্তাববীর পর শাবী ধরিয় প্রতিমা চূর্ণ বিচর্ণ ঝরিবার 
জন্য আক্রমণ চলিয়াছিল। ফগে নাম কারবার মত্ত 

সৌন-্রাসাদের অস্তিত্ব এখানে আর নাই। মধুরার 
পশ্চিমে কাটরায় কেশবদেবের মন্দির সপ্তদশ শতকে 

পুননির্মিত হইয়াঞিল। টাাভানিরের (১৬৫৯ খ:) ইহার 

একটা মনোজ বর্ণন। দিরাছেন। গুরঙ্জজেব ১১৬৯ সালে 

মনিয়টা ভাল] দিয়া মেখানে মসজিদ নির্মাগ করেন। 

ভাছাডেও তিনি মন্তট হন নাই। শেষে ইহার নাম 

ইম্লামাবাদ বা! ইস্লামপুর রাখেন। কিন্তু সে নাহ চলে 

নাই। আর 'মথুরা? নামও কখনও ঘোঁচে নাই। ১৭:৭ 

সালে মহমুদ শা, দুযানীও মধুর! লুঠ করেন। দেখা 

যায়, নগয়ের সমস্ত হিন্বু-মদিয় মুসলমানের! তানিয়া গেল) 
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পুরাতক ও ইতিহাস হইতে আমরা মথুরা সম্বন্ধে কিছু 
জানিতে গারি। মথুরা যে এক সময় জৈন ও বৌদ্ধ" 

কেন্্র ছল, তাহার স্থাপত্য, বিছার ও সঙ্ঘায়ামগ্ডলি তাহার 

আন্ততম প্রমাণ । মুল্যবান স্থাপত্যের জন্্র ম রা বিধ্যাত। 

মথুরার কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া স্থাপত্য-নিদর্শন কিছু কু 

আছে। সেগুলি মৃত্বক। খনন করিয়া বার কর] 

কইয়াছ। ইহাদের কতকগুল দেখিলে বগিতে হয় 

যে, মথুরায় এক সময় গ্রেকো-বাকৃটী,র গ্রত্তাব [ছিল । 

আকাল প্রত্বতত্বের অনুগ্রহে গ্রায়ই প্রাচীন কাঠির 

নিদর্শন বাছির হইতেছে। 

মধরা দন্বন্ধে। তাহার স্থাপত্য সম্বন্ধে, প্রাচীন 

পর্মেতিহাম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 

কান্ডিম্, গ্রাউত। মার্শাল; ভোগেল, ভিলেন্ট স্মিথ, 

কেনেডি, টঙ্গাস গ্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পঙিত মথুর| 

মন্বাক্ী আলোচনা করিয়াছেন । সেই সন্ত আলোচনার 

ধার! অনুসরণ করিয়। এবং শ্থয়ং মথুরার সর্বযর অনু- 

সন্ধান করিয় বর্তমান লেখক “মাথুরকথা' লিখিয়াছেন। 

বৃদ্ধবরসে তাহার যুবজনোচিত অধাবসায, পরিশ্রম, 

ও অনুসন্ধিংমার পরিচয় 'বুন্দাবন-কণ।? পুর্কোই দিয়ানধে। 

উাছার নূতন পরি5্ অনাবস্রীক। মথুরার সঙ্গে কত 
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প্রাচীন স্বৃতি বি্ডড়িত। বৈষ্ণবের মাথুর গ্রদঙ্জে নয়ন 

ঝরে। মথুরা-বৃন্দাবনের কথায় ভাভার পদাবলী ভরপৃর। 

মথরার সহিত কৃষের সম্বন্ধ ভার একটা মন্ত জাকাল 

আলোচনা । মাথুর কথার সঙ্গে কৃষ্ণকথার অচ্ছেদ্য 

স্বধ। বাঙ্গালী মাথুর কথায় বোঝে--কৃষঝ-কীর্ভনে, 

কঞখ-ধাত্রাগানে কৃষ্ণের মথুরাতে জাগমন। মান মাথুর 

বলিলে বুঝায় রাধিকার মান-ভঞ্জন ও কৃষের যথুধাগমন 

পালা। তাহা লইয়। অনেক লেখক অনেক আলো5ন! 

করিয়াছেন । বর্তমান লেখক সে দিক্ দিয়! না গিয়া মথুরার 

বছ টীতিহাপিক কথার অব চাওপ1-আলোচলা করিয়াছেন। 

তিনি গ্রাচীন যুগের মধুবার সাবাদ নানা 'দকৃ দিয়া 

দিতে চেষ্ট| কারয়াছেন। তিনি বৈদিক, পৌরাণিক, দ্ৈন, 

বৌহক, কুষাণ প্রভৃতি যুগের মথুরার সন্ধান দিরাছেন। 

& লকল ঘুগে মথুরা কি নামে পরিচিত 'ছল, এবং 

পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মথুরার যে সকল বিবরণ পাওয়! 

ধার, তাহ আতি পু্ষানুপূজজরূপে তিনি এই গ্রন্থে সন্গি- 

বেশিত করিয়াছেন। পৌরাণিক যুগের ঘে সকল 

রাজবংশ মথুরার নিংহাসনে বনিয়া রাগ্দওড পরচালন। 

করিয়! গিযাছেন, তাহার বিবরণ ইঞাতে প্রদতত হংয়াছে। 

বৈদিক ও পৌয়াণিক যুগের পর দৈল ও বৌদ্ধ ধর্শর 
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সহিত মথুরা বিশেষভাবে জড়িত ছিল। এই যুগর 

ইতিহাস ইছাতে আলোচিত হইয়াছে। ৰহার পর 

অশোক-হগের কথ!। প্রিয় সম্রাটু অশোকের 
র্যজন্বজালে এবং তাহার কছু পুর্বে ৭ পরে মথুরার 

ফেদকল হাভবা বিষয় জানিতে পার! গিয়াছে, তাহাদেরও 

কিছু কিছু পরিচয় [দয়াছেন। এইরপে শক, কুষণ, 

৪ প্রভৃতি রাজগণের সমর হতে জারস্ত করিয়! বর্তমান 

সময় পর্যন্ত মথুব! লশ্বন্ধে প্রধান প্রধান আতবা বিষয় অত 

নিপুপ-ভাবে গ্রন্থকার ইহাতে সন্িবেশিত করিয়াহেন। 

এমন ক বিদেীয় গ্রাচীন হ্রননকারিগণে/ গরস্থাদি ভতে 

মথ্র1 সম্থন্ধে বাছা কিছু জািতে পারা যায় তাহাও 

হাতে উল্লধ করিয়া, গ্রন্থকার তাধার অনুসন্ধিৎস'র 

পাঁরয় প্রদান করিয়্াছেন। 

গ্রন্থকারের সহিত খ্াঞি সকল বিষয়ে একমত ন| 

কঠলেও এই গ্রষ্থে গ্রথকার যে প্রণালী অনুনয়ণ করিয়া 

আলোচনা করিয়াছেন, ভাহা বিশেষ প্রশংসার । তিনি 

তথ)ানুসন্ধান-ব্ুতী হইয় যে সমস্ত উপকরণ সংগ্র করিয়া 

চেন, আশ। কর, বজসাহিতো তাছ! উপসুক সমাদর 

লাত করিবে। 

শ্ীনূল্যচরণ বিস্তাতৃষণ 



লেখ সূচী-_ 

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ 

খখধেদে (সত্যযুগে) 

রামায়ণ (ত্রেতাযুগে ) 

মহ!ভারতীয়যুগে (দ্ব'পরে ) 

স্বনাপুরাণে 

পল্পপুরাণে 

বরাহপুরাণে 

জৈন্যুগের মথুর 

জীবহিংস| 

শ্রকচের ভোজন (হরিবংশে ) 

জৈন ধর্ম ( ম্াবীব) 

চতুর্কিংশ তীথস্কর 
বেমিনাথ 

চিত্র পরিচয় 

বৌদ্ধযুগের মথুর! 
বুদ্ধদেবের জীবনী 

৪৯ 

৫৪ 

৫৮ 

ও 
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বামায়ণে বুদ্ধদেবের পাম 

অশোক যগর হথুরা 

লুদ্বিণী উদ্যান 

কপিল বাস্তব 

শাবস্টি 

উরুবি ও গনপতন 

কৌশান্ধী 

টপগুপু 

মিপিনা ও পুষ্প অত্র কর্তৃক মগুব'র উৎপীড়ন 

শক ব|কুণান গুগের মথুরা 

কণিস্ক 

বশিষ্ক ও হুবিত্ত 

বাঁতুদেব 

চৈনিক গপরিত/জকগণের বর্ণিত হখুরা 

ফাঁচিমান 

হিয়স্থসাও বা ইয়াং চুয়াং 

অন্তান্য চৈনিক গ্রন্থের বিবঃণ 

গধু যুগর ও হংপরবর্তী যুগের মধুর 

চম্রগধ ও সমুড্প্তগ 

ব্আদিত্য পদবী 

১৩৪ 

১৩৭ 

১৪৩ 

১৪৮ 

১৫৩ 

১৫৮ 

১১১ 
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গুপ্তনামান্কিত শিলালেখ 

চন্ত্রগুপ বিক্রমাদিতয 

রঘুবংশে 

'দলীর লৌহত্তস্ত 

কুমারগ&গ প্রড়তি 

গিছিরকুল (হণ) 

যশোধর্মদেব 

চন্্গুপ্ত (তৃতীর ) ঘাদশদিত্য 
প্রাণ রচন' কাল 

হয 

মিছির তোন্ড 

আদি বরাহ পুরাণে মথুরার দেবতা 

মুসলমান নুগের হথুর। (মাংন্মদ ) 

সুলতান মামুদের লু 

বছুবংশ 

ফিরেড শ। তোগলক 

মহাবনের আশ খাস! 

কাম্যবনের চৌধট থানা 

মথুরা সহরের বাছিরে বৌ ও জৈন ধ্বংসাবশেষ 
সেকেন্দার লোদীর উপদ্রব 

১৬২ 

১৬৭ 

১৬৮ 

১৭২ 

১৭8 

১৭৬ 

১৭৬ 

১৭৮ 

১৮৭ 

১৭৬ 

১৪৬ 

২২৫ 
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মাধবেন্্র গুণী 

কান্ত ব| মধুর ভাব 

সহজিয়া সম্প্রদায় 

সনাতন ও রূপ গোস্বামী 

দুইজন শুর 

আক্রর শা 

আওরজজেবের উৎপী্ন 

ম€দুদ শাক ও জয়সিং 

মিউটিনি 

বর্তদানধুগের মথুং 

কেশবদী 

দীর্ঘিযুঃ 

গতশ্রম বা বিশ্রান্তিগেব 

আদি বরাহদেৰ 

ভুতেশ্বর ৪ পাতালদ্বেবী 

মহাবিষ্কেশ্বরী টিক! 

চামুগ টিল 

সরন্বতী টিগ 

গ্রাব টিল। 

কংস টিল! 

২২৬ 

২২৮ 

২২৯ 

৩৬ 

২৮৬ 

২৮৬ 

২৮৭ 

২৮ 

নিও 

২৯৩ 
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কুজ! টিলা 

অদ্বরীশ টিল! 

হনুমান টিলা 
গণেশ বা বিনায়ক টিন! 
সপ্তর্ধি টিলা 

ধনুস্ টিগা 
গোকর্ণ টিলা 

আনন্দ টিল। 

ল্ছবযনগড় ট্রিল| 

রঙ্গেশ্বরশিব 

কপি'লশ্বর 

চর্চিক! দেবী 

মহেশ্বরী ব! মথুরাদেৰী 

দশতুজী গণেশ 
দাদশাদিতা ও সূরযানূর্তি 

বলি টিল! 

গমন 

নারদ টিলা 

কলিযুগ টিলা 

নৃসিংছ টিলা 



১৮/৬ 

মাগ টিল! 

ঝামজী ঢওয়ারা 

গরুড় গোবিণ? 

স্বারকাঁধীশ 

সভভীবুকুজ 

অনম্রাম শেঠের মনমোহন 

কুশকচাদ শেঠের গোবর্দীননাথ 

ভ্কিলালের বিচারী জী 

গৌরলচায়েব গোবিন্দ জী 

খ্রারাদের গোপীনাথ জী 

রা্বাইএর বলদের জী 

কপাবোড়ার মোচন জা 

নবীমম্জিদ 

শেঠলছমী টাদের ৪ ভরতপুরের প্রাসাদ 

কষ্কালী টিল1 

চৌবারা টল| 

চৌরাশী টিলা 

জামালপুর টিল। 

তৈরবনাথ 

কুণ্ড ও কূপ 

৩০৮ 

৩৪৮ 

৩৯ 

৩০৯ 

৩০৯ 

৩০৮ 

৩৬০ 

৩১৪ 



১1৪ 

উদ্ভান 

কেল্লা 

ঘাট 

বাদুবর ২২৬ 



পৃ 

২৮ 

৩৬ 

৫৪ 

১ 

কহ 

২ 

৬ 

৭ 

গল 

এও 

খও 

৮৬ 

৮৫ 

১৭ 

১৪ 

১৪ 

১৬ 

নখ 

১৪৯ 

সঙ 

শুদ্ধিপত্র 

অপ 

ঝান্থদেব-তনর 

করিয়াছিলেন। 

সৎসঙ্গে 

যুংগ 

আযাগপ!টর 

সৃরাপান 

আঅবাড় কারন্ 

কৌন্তী্য 

তাক্ষ। 

পীকে 

স্বীকার করেন না। 

তখাগতং 

হসচ্ছাঞং 

গুরু ও উপ 

বিকল 

গুদ্ধ 

বনুদেব-তনক়, 

ছিলেন। 

তৎসঙ্গে 

যুপে 

আদাগপটের 

স্থরুপ 

অবাড় কা+ম্ 

কৌতীপা 

গ্কু। 

পিটকে 

স্বীকয়করেন।, 

তাথাগতং 

মসন্ছাস্বং 

খন টপ 

বিফল 
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৯৩. ১৫ জন্ম নস 

৯৩. ১৮ লুন্থিশী ুঙ্থিনী 

৯৬ ৮ ইংরা্ ইংরাজ-র!জ 

১৯২. ১৫ সম্প্রতি সম্প্রতি নামক পুন 

২২৩ ৬ করিয়! ইয়। 

২২৭ ১৬ পাঠগ্রাম মাঠগ্রাম 

১৪৪ ৩ তিমি তিনি 

১৭৪ ১৩ চত্য ঠৈত্তয 

১৮১ ১৫ রামডট্ু বাগভট্ 

১৮২ ৩ বললেও বলিলেও 

১৯১ ৮ সমল! সজল! 

১৯৩ ৯ বাস-কর বাঁম-কর 
২৯৬. ৬ দেবহূতি) দেবমুত্তি নক ) 
২২৮ ১২ পরনাত্মনি পরমাত্মুনি 

২৩১ ৬ মাত মাত্র। 

২৩১ ৯ মধোই মধোও 

২৩৩ ন অর্প। অঙ্গ 

২৩৮ ১ ভখন তখন 

২৩৮ ২ স্বরছ বসত 
৫ 

২৪৩ ১৮ ংবতে সংবতে 



২৪৪ 

২৫১ 

১ 

২৭৭ 

২৯১ 

৩৭৪ 

৩২১ 

৩৪৭ 

৩৩৯ 

৩৩৯ 

এ৩৫ 

১২ 

স্ 

১৭ 

১৮ 

৮২ 

১১ 

১১ 

১18৯ 

বিষুনুত্ি 

১৯৪০ খৃঃ! 

মহারা 

[011100% 

শ্রোকে 

বোগমার! 

ৰারড়ী 

সহকারা 

কুনুক্ষেত্র 

সুপ্রাচীণ 

নপেন্দ্র বালদিত্য 

বায়। 

বিষুুি 

১৫৪* থুঃ 

মারার 

[01110005 

প্লরেকে 

ষোগমায়! 

বাবরী 

সরকারী 

কুরুক্ষে৪্ 

সুপ্রাচীন 

স্কনদি 

হয়। 





মাধ র-কথা 





লাহ্ুল্র-কত্থ। 
“৮৪ 

বৈদ্দিক ও পৌরাণিক যুগ 

তবলিক আুগ-কোন্ স্মরণাতীত প্র।গৈতি- 

হনিক যুগে “্মহাবলপরাক্রান্ত বীর্ধাবস্ত* পুজাপাদ 
ভাবতীয় আর্ধা পিতীমহগণ “এক হস্তে 'ছলযন্দ ও অপর 
১স্তে রণশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পুল্র-কলগ্র-দৌহিত্রাদির অগ্রণী 
হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে স্নেহছপালিত গোঁধন 

সঙ্গে লইয়া সিদ্ধুনদীর পূর্বপারে পদাপণ করিয়াছিলেন” * 

সে বিষিয়ে প্রীচ্য প্রতীচয প্রত্ততান্বিক পঙ্ডিতগণের 
মধো মতভেদ থাকিলেও, খরথেদসংহিত| যে "আর্ধ্য- 

জাতির আদিগরন্থ 9 ঠিনুধপ্মের সূল গ্রস্ত £ সে বিষয়ে 
কাহারও মধো মতদ্বধ নাই। মানবজাতির সেই 

* অক্ষয়কুমার দত্ত। 

; সব রমেশচত্রা দত 



২ মাথুর-কথা 

প্রাচীনতম লেখমালার প্রথম যণ্ডলে ১৩৭ হুক্কে ৬ম 

খকে লিখিত আছে-_ 

“মনবে শাস্দব্রতাত্ত্চং কষখামরংধয়ুৎ | 

দক্ষ বিশ্বং ততৃষ/ণ মোযভি নারশপান্লামোষতি ॥ 

রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় এই খকের নিয়লিখিত 

অনুবাদ দিঘ্াছেন-_ 

“ইন্দ্র মনুষ্যের জন্ত ব্রতরহিভ বাক্তিদ্িগকে শাসন 

করেন। তিনি (কৃষ্ণের) কৃষ্ণত্বক উন্মোচন করিয়। 

তাহাকে বধ করেন, ভিনি উহাকে ভন্মীভূত করেন। 

তিনি সমস্ত হিংআদিগকে দগ্ধ করেন এবং সমস্ত শির 
ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন” 

এই খকের ভাষ্ে সায়নাচারধ্য লিখিয়াছেন__ 

“অন্রেতিহাস মাচক্ষতে | অংশ্ুমতী নাম নদী। 

তঙ্যস্তীরে কৃষ্ণনামান্ুরো কতিশ্চ রুষ্োো দশ- 

মহজৈরগুচরৈকপেতান্তদেশবর্তিনঃ পীড়র়ন্ত্ান্তে। তত্রেজ্ে। 

বৃহম্পতিনা প্রেরিতঃ মন্ মক সহিত কুষাং তদীয় 

ত্চামুৎকৃত্য সানুচরমবধীৎ ॥* 

রমেশ বাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন-_প্রবাদ (মুলে 

কিন্ত ইতিহাস) এই যে, অংগুমতী নদীর তীরে কৃ 

নামে রষ্ণবর্ণ অনুর ছিল। তাহার দশ সহঅ অনুচর 



বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ. ও 

( তদ্দেশবামী। লোকের প্রতি অতান্ত উৎপীড়ন 

করিত। বৃহস্পতি মক্ুদ্গণের সহিত ইন্রকে তাহার 

বধের জন্ত প্রেরণ করেন। ইন্জঁও সানুচর কৃষ্ণাগুরকে 

বধ করিয়া উহাদিগকে নিরুপদ্রব করেন।” 

(খগেদ সংছিতার বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ) 

আবার ১ম মণডলে ১০১ শক্তের ১ম খকে পাওয়া 

থায়। “যিনি প্িজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ের গর্ভবতী 

তরধযাদিগকে হত করিয়াছিলেন, সেই হষ্ট ইজজের উদ্দেশে 

অন্নের সিত গ্কতি অর্পণ কর।” 

ইহার টাকা_-প্কুষ্ণ নামক একজন অসুর ছিল। 

ইন্দ্র, কৃ অন্ভুরকে হনন করিয়া, তাহার পুত্র না হয়, 

এই অন্ত তাহার গভিন স্ত্রীদিগকেও হনন করিয়া- 

ছিলেন।” (২২২ পৃষ্ঠ। ) 

এখন কথা হইতেছে এই যে, উপরিপিখিত অশু- 

মতী নদী কোথায়? ভারহর ভুগোলবৃত্তান্তে এ 

নামে তকোন নদী নাই। ছুই একজন কৃতবিদ্ভ গ্রতু- 

ভাৰিকের মত এই যে, অংশ্ুমান্ শব্ধের অর্থ “হুর” 

আপত্যার্থে আীলিজে “ঈ* প্রত্যয় করিয়া অংগ্তমতী 

চই়াছে। সুতরাং অংগ্তমতী শজের অর্থে হরধ্যতনয়। 

যমুনা নদীকেই বুঝায়। পুরাণের মতে যমুনাই মুর্ধোর 



ঃ মাথুর-কথা 

কন্তা। সংস্কৃত ,কাব্য-পুরাণাদিতে 'কলিন্দননি'নী”, 

ভামুজ।, 'তপন-তনয়” প্রভৃতি যমুনাবাচক শব পাওয় 

যায়। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা! যুক্তিসঙ্গত বলিয়। মনে 

করি। এই খকৃ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম 

যে, বৈদিক যুগে যমুনাতীরে অন্থুরগণের বাস ছিল। 

তবে অন্বালা, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর বা মথুরা প্রভৃতি 

যমুনাতীরবন্তী কোন্ স্থানে তাহাদের বাস ছিল, তাহা 

ঠিক বুঝ| গেল ন|। সেইটুকু আমর! রামায়ণ হইতে 

দেখাইব। দাস, দগ্থা, দৈত্য বা অনুর প্রভৃতি শবে 

যে তাৎকালীন অনাধা আদিম অধিবাসীদিগকে বুঝাইত, 

তাহ! আজিকাঁর দিনে আব কাহাকে9 বলিয়া দিতে 

হইবে না। 

২য় 

ধর্থেদের ১ম মণ্ডলে ১১৬ খকে আছে, “হে নাধতা- 

বম, (অশ্ব) কৃষের পুত্র থজুতা পরায়ণ বিশ্বকায় 

নামক খধি তোমাদিগকে রণ ইচ্ছায় স্তুতি করিলে 

তোমর! স্বকীয় কার্ধা দ্বাবা ন্ট পগুর গ্তায় তাহার বিষ. 

পুর নামক বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখিতে দিয়াছিলে।” 

ইছার টাকাঁয় রমেশ বাবু লিবিঠেছেন, “এ কৃষ্ণ 9 তি 

পুত্র বিশ্বকীয় ও তাহার পুন্র বিষণাপুর কে? সায়না- 



বৈদক ও পৌরাণিক যুগ ৫ 

চধ্োের টাকাঘ় তাহার বিবরণ নাই। কেবল তাহার 

পষে ছিলেন এই মাত্র জান। যায়।” (১ম খণ্ড ২৬৯ পৃষ্ঠ! ) 

আমরা উপরিউদ্ধত ছুইটী এক্ হইতে আরও 

জানিতে পারিতেছি যে, বৈদিক যুগে আধ্য ও অনার্য 

উভয় জাতির মধ্যে লোকে প্রুষ” বলিয়। নামকরণ 

করিতেন। ভবে এই ছুই কৃষ্ণের সহিত পুরাখোক্জ 

বস্থাদব-তনয় আীকুষের যে কোন মংআব নাই, তা 

বলাই বাহুল্য । 

তেতাসুগে-কবিগ্ মহষি বাশ্ীকি প্রণীত 

রামাজণের উত্তরাকাণ্ডে ৭৩ হইতে ৮৩ পর্যাস্ত 

প্গ লিখিত আছে যে, সীতানির্বাসনের পর 

রামচন্দ্র যখন অযোধার দিংচামনে বসিয়া অপ্রতিহত 

প্রভাবে অপতানির্বিশেষে গ্রজাপালন করিতেছিলেন, 

সেই সময়ে ভার্গব ৪ চাবন প্রমুখ শতাধিক মহষিগণ 

আসিয়া তাহার নিকট এই "অভিযোগ জানাইলেন__ 

“্যনুনতীরবন্তী যে মধুবন নামক স্থান আছে। তথায় 

লোগার পুত্র মধু * নামে একজন দৈতা তগোবলে 

* এই যণুদৈত্যের নাষ হইতে মপুবন, মধুপুরী, মধুরা ক্রুমে 

যথুর] লাম হইয়াছে। 



৬ মাধুর-কথা 

শিবের নিকট একটা মহাপ্রতাবশালী মহাবীর্ধা শূল 
পাইয়াছিলেন। সেই শূলের প্রভাবে তিনি দেবতা, বক্ষ, 
রক্ষ প্রভৃতি কাহাকেও ভয় করিবেন না। তাহার 

পত্তী রাবণের ভগিনী কুভ্তুনসীর গর্ভে লবণ নামে 

মধুদৈতোর একট পুত্র জন্মে। প্রাচীন বয়মে মধুদৈতা 

তাহার যুব! পুত্রকে সেই শিবদত্ত ত্রিশূল দিয়! বলিয়া 

ঘান যে, এই ত্রিশূল, যে-কোন প্রবল বাক্তি যুদধার্থে 

আসিবে, তাহাকে তন্মপাৎ করিয়া পুনরায় তোমার 

হস্তে আমিবে। ঘশুদিন এ শূল তোমীর করে থাকিবে, 

ততদিন কেহই তোমাকে পরাস্ত বা নিহত করিতে 

পারিবে না। ইহ বলিয়া মধুদৈত্য বরুণালয়ে প্রস্থান 

করিয়াছেন। অধুন: সেই ছুষ্গ্রকৃতি লবণ দেই শূল 

পাইয়। আতশয় অত্যাচারী হইঘা উঠিয়াছে। তাহার 

ভয়ে ত্রিলৌোক স্স্দিত। বিশেষত: তাপমগণকে 

নিরভিশয় রেশ দিডেছে। আপনি রীবণকে বলবাহনের 

নহিত শ্হিত করিয়াছেন জাশিয়া আমরা আপনার 

শরণাগত হইয়াছি। আপনি এই মহাভয় হইতে 

আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।” 

তাহারা আরও জানাইলেন যে, সর্ধগ্রকীর জীব, 

বিশেষতঃ ভাপসগণই জবণের ভক্গয। সে নিয়ত মধুবনে 
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বাম করে। তাহার আচার রৌদ্। সেই মাংসাশী 

নিয়ত সিংহ, ব্যাস, যুগ, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি বন্ৃসহত্র 

প্রাণী বিনষ্ট করিয়া গ্রডিদিন আহার সম্পাদন করে। 

রদুপতি ইহা শুনিয়া শক্রদবকে রাজপদে অভিযিক্ত 

করিয়। লবণ-বধের জন্ত আদেশ করিলেন। শক্রন্ 

গঙ্গাতীরে সৈশ্তগণের শিবির স্থাপন করিয়। একাকী 

রামদন্ত দিবা শরাসন লইয়া মধুপুরীর দ্বারে যাইয়া 

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মধ্াহকাঁল উপস্থিত 

হইলে, সেই কুবকম্মা রাক্ষপ, বন্তসংখাক হত প্রাণীর ভার 

বন করিতে করিতে যখন নিজ আ'বাসগুতে ফিরিতে- 

ছিল, সেই সময় তাঁহাকে শক্রদ্ধ শূলহীন অবস্থায় একাকী 

পাইচ] ভীক্ষধার শিলীমুখ দার! নিপাত করিলেন। 

তাহার পর ৮5 সর্গে এইরূপ লিখিত আছে, প্দেবগণ 

লবণবধে গীত হইয়া রঘুনদন শক্রদ্বকে বঙিলেন, 

তোমার জভিলাম পূর্ণ হইবে এবং তোমার রমণী 

নগর শৃরসেনার অধিবাদ হইবে, সংশয় নাই।” 

দেধগণ তাহাকে এইজণ বলিঘ়া স্বর্গে আরোহণ করি- 

পেন। ভৎকালে মহাতেজা শক্রদ্বও গঙ্গাতীরস্থিত 

নিজ সৈন্ঠগণকে আসিতে অন্মতি করিলেন । সৈন্তের। 

“ক্রাপ্ুর আদেশ শ্রবণ করিয়। সত্বর আগমন করিল। 



৮ মাধুর-কথ! 

শত্রুর শ্রাবণ যান হইতে নগর নির্ম(ণ আরম্ত করিলেন। 

শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারস্তে সেই দিব্যনগর প্রস্থত 

হইল। অকুতোভয় শৃরসেনাগণের দেশ নংস্থাপিত 

হইল। এ প্রদেশে ক্ষেত্র সকল শস্তশেভিত হইল। 

বাসব যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে ল।গিলেন এবং বার 

পুরুষগণ শক্তদ্বের বাহুবলে সুরক্ষিত ভইঘা! রোগ-রঠিত 

হইল। দেই নগর যমুনাতীরে অর্ধওন্্রের গায় শোভ| 

পাইতে লাগিল এবং সুরমা হন্যরা্জি ভাহার সমধিক 

পৌনদর্্য সম্পাদন করিল । নগর-প্রাঙ্গণ আপণরাজি- 

বিরাজিত এ নান[বিধ বাণিজাবস্থ দ্বারা সুশোভিত 

ভইল। এবং বর্ষণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণ এই 

নগরে বাম করিতে লাগিল। লবণ রাক্ষদ পূৰের যে 

সকল বিশাল ভবন নির্মাণ করিয়াছিল, শক্রুপ্র সেই 

আলয়-সকলকে ম্ুধাধবলিত কবিয়!, নানাবিধ কাকু- 

কার্ধা দ্বারা তাঁহাব সৌনর্ধ্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। 

স্থানে স্থানে উত্তয উপবন, বিহারভুমি এবং অন্তান্ত 

মুশোতন বস্তরজাত দ্বারা তাহার শোভ। বুদ্ধ করিলেন। 

দেব ও মনুষ্যদ্বারা শোভিত সেই দিবানগরে বণিকগণ 

নান। দেশ হইতে সমাগত হইয়! বিবিধ বাণিজাবস্থর 

ক্রয় বিক্রয় স্প্রে তাহার পৌনরধ্য সম্পাদনা করিতে 
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লগিল। লঙ্জঘনোরথ ভরতাম্ৃজ শক্রঘ্ধ নগরের সমুদ্ধি 

দর্শনে প্রম গ্রীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ করিলেন। 

এইরূপে মথুরানগর সংস্থাপন পৃর্বক দশ বধের 

শেষে রঘুকুলবদ্ধন নরপতি শক্রত্বেবর মনে রামপদ- 

দশনের অভিলাধ হইল। গ্রতরাং ডিনি নানাজনগণে 

পরিবুঠা স্বর্গাপম| সেই নগণী সংস্থাপন পূর্বক রামচন্দ্রের 

১রণ দশন জন্ত অযোধায় প্রস্থান কবিলেন।” 

(উপরি উদ্ধত অংশটুকু বঙ্গবাসী-প্রেমে মুদিত 

বামায়ণের অনুবাদ 5ইতঠ সংক্ষিপ্বু করিয়। লয়! 

হইঘাছে |) 

। সংভিতাঘ় থে কথানুকু জানিডে বাকা ছিল, 

রামায়াণর উদ্ধত অংণ হইতে আমরা তাহা বিশদ 

ভাবে গানশিতে পাপলাম। থে সমায় শৃ্ঘযবশীয় আর্ধা 

ন্রপতি বামনন্দ্র, তীঠাদের পুলপুক্ষগণ কর্তৃক খন্ত- 

দু পূর্ব হইতে প্রঠিষিত সরযুলন্লিমিক উত্তর 

"কে।শল বা অযোধাপ্রদেশে রাজন্ব করিতেছিলেন, 

তথন পযন্ত যদুনাজলপ্লাবিত মথুরাপ্রদেশ অনার্ধা, 

দৈতা বা রাক্ষদগণের আবান ৪ অধিকারহুক ছিল। 

তৎনঙ্গে এই প্রদেশের স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক আর্য 

যুশি, ধায় এবং তাপমগণও দে না থাকিতেন, হাহ! 



১০ মাধুর-কথা 

নহে। তখন এখানে অনার্ধযগণ প্রভু ছির। সেই 
সকল অনাধ্যেরা ব্নঘ পশুর সহিত মাগুষগণকেও 

ধরিয়া খাইত। তাহারা 0০000101991 অর্থাৎ নরমাংস- 

ভোজী। নিরীহ ভাপনগণ পর্য্যন্ত তাহাদের করাল গ্রীস 

হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। তবে সেই 

অনার্ধোরাও ব্রাঙ্ষণগণের দেবতা শিবের উপাপনা 

করিত। অন্ত কথায়, এ প্রদেশে তখন শৈবধন 

প্রচলিত ছিল। অনাধ্যগণ ষে সকল বিশাল বাস- 

ভবনাদি নিশ্মাণ করিয়াছিল, সেগুলিকে কলি ফিরাইযা, 

তাহাতে চিত্রাদি আকিয়া আর্ধাগণ নুথে বাদ করিয়া" 

ছিলেন। স্বৃতরাং সেই অনার্যেরা। আহারে আমমাংস- 

ভোজী হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আর্ধাদিগের শৈবধন্ধ পালন 

করিত এবং স্থুনিপূণভাবে গৃহনিন্মাণ-গ্রণালী জানিত। 

র।মচন্দ্রের সময় হইতে এই অনার্যাসেবিত মথুরা- 

প্রদেশে আধ্যশামনে আসিষ| চতুববর্ণের বাসস্থান ৪ 

শিল্পবাণিজ্য-সমন্বিত স্থরম্য নগরীতে পরিণত হইয়াছিল, 

এখন তাহাঁও জানিলাম। 

ামরা আরও জানিলাম যে, এই সময় হইতেই 

শূরসেন বিয়া মথুরার অপর একটি নাম হইয়াছিল। 

শূরসেন শব্ের অর্থ--শূর অর্থাৎ বলবতী মেনা যাহার। 
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মন্সংছিতায শূরসেন দেশকে ব্রহ্র্ষিদেশের অন্তর্গত 
লা হইয়াছে। 

এ প্রদেশের লোকেরা ঘে দৈহিক বলের জন্য যুদ্ধ 

কালে দেনাদলে নিবদ্ধ হইত, তাহা নিয়লিখিত শ্লোক 

হইতে জানা যায়-- 

কুরুন্দেতরাংশ্চ মধ্ন্তাংশ্চ পার্চালান্ শুবমেনজান্। 

দীর্ঘ লনুংশ্চৈব নাবানগ্রানিকেঘু যে (ধনে ॥ 
মনুসংহিভা, ৭ম অধায, ১৯৩ ফ্োক। 

অর্থ__কুকক্ষেত্র ( পলার 1, মতা, ( ভায়পুর বা 

রাজপুভান1), পাঞ্চাল (রৌ'তলখও) 9 শৃরসেন ( মখুরা )- 

বামী লোকেরা দীর্ঘদেহ, ক্ষিগ্রকারী 2 শৌচালনপটু, 

তাহাদিগকে যুদ্ধের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে 

এই উর হইতে বুঝা যাইতেছে থে শুরসেনদেশীগ 

লোকের। বহ্টি, পাঘকা॥ ও গ্রিপ্রকারা ছিল বলিয়া, 

৩ৎকালের বাঁজারা ইহাদিকে পৌচালন ধণ্মে এ বুদ্ধ 

কালে সেনাবাহিণীর পুরোভাগে সন্পিথটি করেন । 

এই এ্রসেনদিগের ভাষাটিও অতিশয় অপু এব 

সংকৃঠ হইতে বিভিনন্প ছিল সেহ ভগ্তহ বুঝি 

সংস্কত আলঙ্কারিকের! নাটকাদিতে ইহাদের তান, 

প্রদ্মোগের নিয়লিখিতকুপ বিধান করিছছেন 



১২ মাথুর-কথা 

দপুরুষাণামনীচানাং সংস্কতং স্তাৎ কৃতাত্মনাম্। 

শৌরসেনী প্রযোক্তব্য। তাদৃশীনাঞ্চ যোধিভাম্ 1” 
অর্থকৃতকর্মা, অনীচ ( উচ্চবংশীয় ) পুরুষগণের 

তাষা সংস্কৃত হইবে এবং তাদশী ( স্থাত্ত বংশীয়!) 

মহিলাগণের মুখে শৌরসেনী ভীষ। প্রযুক্ত হইবে। 

এই শৌরসেনী অথবা ব্রগভাষা যে আতি মধুর, 
তাহা সকলেই জানেন। 

শত্রুর নিজ জোষ্টপুত্র সবাক এই মথুরা-প্রদেশে 
রাজা করিষা দিয়াছিলেন। এই পর্যান্ত রামায়ণ হইতে 

জানিতে পারা যায়। তাহার পর কতদিন পরাস্ত 

এই মথুরা-গ্রদেশ কর্ধাবংশীয় রাজগণের করতলগত 
ছিল, সে বিবরণ অপর কোনও পুরণাদিতে আছে কি 

না, জাশি না। হয়ত তাহ! বিশ্বৃতিপাগরের অতল জলে 

ডুবিয়া গিয়াছে । আমরা বহু অন্ুসন্ধানেও তাহ 

খুঁজিয়! পাই নাই। 

ভ্ৰাপল্ল ক মহা ভারতীক্র যুগে হ্যা 
বংশীয় নরপতিগণ হীনপ্রভ হইয়া! পড়িলে, চন্ধ- 

বংশীয় রাজেন্ত্রবুন্দ গ্াবল পরাক্রান্ত হইয়া ষমুনাজল- 

প্রাৰিত প্রদেশসমূহে আধিপতা বিস্তার করেন। মহ 

বেদবা|সই মহাভারত ও অপরাপর পুরাণাদিতে ত্াঙ্ঠাদের 
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কীত্তিগাথা গাহিয়! গিয়াছেন। তবে সেই গুরাণগুলি 

কৃষ্ট্ৰপায়ন-রচিত কি না, সে বিষয়ে আধুনিক 

কৃশুবিদ্য প্রত্বতান্বিক প্ডিতগণ নানারূপ সংশয় প্রকাশ 

কবেন। সেই নকল ব্যিরে ব্চাির করিবার এ স্থান 

নঠে। আমরা কেবল পুরাণগুলির খ্ধয হইতে যেয়ে 

থান মথুরার উল্লেখযোগ্য প্তিহাধিক উপকরণ 

পাইয়ছি, তাহাই এহ প্রবপ্ধে সমিঝিই করিব । 

হরিবংশের ২৬ অধ্যায়ে শেষ ঠোকে লিখিত আছে 

চ্বংশীয় প্রথন রাড পুরোরবা গ্গাযগুন] সাযে'গ- 

স্থল প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রগগধমে) রাজা আবু করেন। 

তাহার পর ইঠার বশার রাজারা কোন্ মম কি তকে 

ধ্মশং উ্তরাতিমুণে মমুনাকুলে অগ্রমর ইইঘ গিছ 

ছিপেন, তাহ কঙতকট| তমদাচ্ছতু। 24, এহ 

১আবংশয় বাজ! বাত বনগমনকালে তার পাচ 

পুরকে [পস রাজ্য [বিভাগ করিয়া দেন। ঠাঠার 

জোন্পু্জ বুকে দূর্ঘিণাগগ, ত্বকে পুর্ব পথ, দাকে 

পশণ্চম ৪ অনুকে উত্তরদক প্রণান করিয়া, স্ব ক নি 

পুক্চকে চক্রবন্তী বা মর্বদেশাধিপতিক্ূপে বরণ করিছা 

ঘ'ন। (এই বিবরণ বিষুপুরাণের ১৭৭ অধ্যায়ে এ 

বক্ষ পুরাণের ১২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়। যায় ।) 
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ইহাদের মধ্যে যু ও পুক্র-বংশীয় রাঁজারাই যমুণা- 

তীরবর্তী প্রদেশদমৃহে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব 
করিতেন। পুরুবংশীয় কুরু নামা রাজা কুরুক্ষেত্র 

হন্তি রাজা হস্তিনাপুর, ও অজমেঢ রাজা আজমীড় 

নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পুকুবংশীয় কুর 

হইতে কৌরব ছূর্য্যোধনাদি ও পাওব যুধিষ্টিরাদি 
সমুৎপন্ন। তাহার! হন্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। 

সুতরাং তাহাদের সহিত এ প্রবন্ধের কোন সংশ্রব 

নাই। যছুবংশীয় রাঁজগণের * মধ্যে কার্তবীরধ্যার্জুন 

ন্্দাতীরে মাহিষ্মভী নামে নগরী ও তাহার পৌন্র 

জয়ধ্বজ অবস্তী ( উজ্জঘ্িণী ) নামে নগরী স্থাপন 

করেন। পরে এই যছুর বংশ মধু, সন্ত, অন্ধক, 

কুকুর, ভোজ ও বুষণি প্রভৃতি নানা শাখায় বিভক্ত 

হইয়। পড়ে। যছবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়! 

তাহাদের সকলেরই নাম যাধব। কুল্ক্ষেত্র যুদ্ধের 

পূর্ব হইতেই যাঁদবেরা আমিয় যমুনাকুলে এই মথুরা" 
প্রদেশের নানাস্থাণে বলতি করিঘ়াছিলেন। এ সকল 

যাদবশীখার মধ্যে ভোজ ও বুষ্ঃবংশীয়েরাই মমধিক 

থ্যাতাপন্ন। তাহাদের নিম্ললিখিত বংশতালিক! 

দিলাম। 
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ভোজবংশ 

আহুক 

2 
| | 

দেবক উগ্রমেন 
| | 

দেবকী কংশ 

বষিবংশ 

দেবমিত 
ূ 

| | 
( ক্ষত্রিয়া প্তীর গড়ে). (বৈঠা পত্তার গে) 

শ্র পর্জন্য প্রভৃতি 
| 

বন্থদে নন্দ প্রভৃতি গে।পগণ 

রধমাপনী মোহিনী গর্ভে 

বলরাম, হুভদ্র। এবং দ্বিতীয়! 

পড়া দেবকীর গে শ্রী 

সে সময়ে নথুরায় আহক নামে একজন রাজ 

ছিলেন | 

ইহার ছুই পুল্র, দেবক ৪ উগ্রসেন। দেঝুকরু 

দেবকী নামে একটি কন! মান্ত্র হইলে তাহার পরলোক- 

প্রাপ্তি হয়। সেই জন্ত উগ্রমেনই সিংহাদনের অধিকারী 
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ভইয়াছিলেন। একদা উগ্রসেনের মহিষী পদ্ম! একা- 

কিনী উগ্ভানমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে 

সুমাশীনামে একজন দৈত্য আসিয়া তাহাকে বলীৎ 

কাঁর করিল। সেই দৈত্যের খরমে উগ্রসেনের যে 

ঙ্গেত্রজ সন্তান জন্মিযাছিপ, তাহারই নাম কংস। (কস 

শব্দের অর্থ_সষ্ভাদি পানপান্র)। কংস মগধাধিপতি 

জরাসন্ধের আপ্তি ৪ প্রাপ্তি নামক ছুই কন্যাকে বিবাহ 

করেন। এবং শ্বশুরের সাচায্যে অপরাপর যাদবগণকে 

উচ্ছেদ এ নির্যাতন করিয়া, পিতৃদ্রোহী ওুরঙগজজেবের 

যায়, উগ্রমেনকে কারারুদ্ধ করিয়। রাজমুকুট নিজ 

মন্তকে ধারণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে কংদ 

বুধিবংশীয় বন্থুদেবের সহিত নিজ পিতৃব্যকন্ত। 

দেবকীকে বিবাহ দ্রিলেন। বর-বধূব বিদীয়কালে ইনি 

স্বঃংই রথের সারথী হইয়া সাঁনদ চিত তাহাদিগকে 

রথে করিয়। লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সথঞ্র 

দৈবব'ণী হইল যে, দেবকীর সন্তান তাহার প্রাণঠস্তা 

হইবে। কংস সেই ভয়ে দেবকী ও তাহার স্বামী 

বন্থুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়। রাখিলেন। 

তাহাদের প্রথম জাত সাতটা সন্ভতানকেই জনযাত্র 

নিহত করা হইল। অবশেষে অষ্টম গর্ভে ভগবান 
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শুকৃষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি কংসকে 
বধ করিয়া উগ্রসেনকে পুনরায় মথুরা র সিংহাসনে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। | 

ভোজবংশের এই মাত্র ইতিহাস জানিতে পার! 

যায়| 

সেই সময়ে বুষণবংশীয় শাখায় দেবমীঢ,ম বা দেবমিত 

নামে একজন মন্রান্ত লোক মথুরায় বাস করিতেন। 

সাহার দুই পত্বী, একজন ক্ষত্রিয়াণী, অপর বৈত্তা। 

ক্ষত্রয়াণীর গভে তাহার শুর বা শূরসেন * নামে পুল 

এবং বৈহ্যার গর পক্জন্ত ঘোষ নামে আর একটি পুল 

ঠ7। মাভীর বংশগৌরব লইয়। শূরসেন ক্ষত্রিয় রহিমা 
গেলেন এবং বৈশার গর্ভসভ্তত বলিয়া পর্জন্ত ঘোষ 

ইবশ্যজনোচিত গোপবৃত্তি অবলদ্ধন করিলেন। শুর- 

দেনের গুদের নাম বন্থদেব। বন্থদদেবের অনেকগুপ 

পত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমা রোহিণীর গর্ভে বলদেব ও 

* কেহ কেহ বলি]া থাকেন, এট শৃর্সেনের নাম হইতে 

মখুযার নায় শূরদেনপুরী হায়াছে। সেটাঠিক নহে, তৎপূর্বব 

হইতেই যে এস্থানের নাম শৃরসেদ হট্রাছিল, তাহা জামর। 

রাযায়ণ ও মহদংহিঞা হইতে দেখিয়াছি। 

২ 
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সুভদ্রার জন্ম। দ্বিতীগা দেবকী শ্রীকৃষ্ণের মাত] । 

অপর পত্বীগুলির নাম হরিবংশে থাকিলেও তাহাদের 

স্ঘন্ধে উন্লেখযোগ্য কিছুই নাই। বনুদেব কংসভয়ে 

প্রথমা পত্থী রোহিণীকে সন্তানগণের সহিত যমুনার পূর্ব 

পারে তাহাদের পরম আত্মীয় ও প্রিয় বান্ধব পঞ্জন্ত 

ঘোষের পুত্র ননঘোষের বাঁটীতে রাখিয়া! দিয়াছিলেন। 

কোন কোন পুরাঁণের মতে শ্রীনৃষ্ণ মথুরার কারাগারে 

চুভূজ বিষুমুত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণ ইইযাছিলেন। 
পরে দ্বিভূজ হন। 

খ'মাণিক্য নামক জ্যোতিযগ্রন্থে লিখিত আছে থে, 
দ্বাপর-যুগের শেষে তাদ্রমাসে, কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, 

রোহিণী নক্ষত্রে বুধবারে ব্রহ্ষক্ষণে নিশীথ সময়ে শুকুষ 

প্রকটিত হন। বস্ুদেব সেই ঘোর অন্ধকারমঘ বঙ্জনী- 

যোগে কৌশলে নিজ সম্ভপ্রস্থত পুত্রকে লইয়া, যমুনার 
অপর পারে নন্দগৃহে রাখিছ। দিয়া, নন্দ ভবন হইতে 

যশোদীর গর্ভপন্তত! যোগমায। দেখীকে আনিঘা 

দৈবকীর পার্থে রাথিলেন। পরদিন কংস পুঝবপ্রথামত 

পাষাণে সবলে নিক্ষিপ্ত করিঘা সেই শিশুকে হত 

করিতে উদ্তত হইলে, যৌগমায়৷ দেবী তাহার তস্তচাত 

হইয়া গগনমার্গ হইতে বলিল্ন-“আমাকে মাঁরিবে 
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কি, তোকে যে বধ করিবে, মেগোকুলে বাঁড়িতেছে।” 

এই বলিয়া দেবী অস্তহিতী হইলেন। 

শ্রীকফের লীলাকগা আর বাঙ্গালীকে বলিয়া দিতে 

হইবে না। তবে কত বংসব বহসে, কোন্ স্থানে 

থাকিয়া কিকি লীলা তিনি করিমাছিলেন আমরা ভাহা- 

রই সংক্ষিপ্ত ভালিকা দিব। তিনি গোকুল গ্রামে আড়াই 

বৎসর পর্যান্ত ছিলেন। পুতনাবধ, শকটভঙঞ্জন, বনে 

রঙ্গাওড প্রদশন, ভণাবর্তবধ, উদখলে বন্ধন 9 যলাঙ্জুন- 

ভঞ্জন পর্যান্ত এই স্থানে হয়। তৎপরে নন্দ গ্রভৃতি 

গোঁপগণ কংসপ্রেরিত দৈতাগণের উপছব ও বা 

ভয়ে এইস্থান ভাগ করি বুন্দাবনে নন্দগ্রামে চলিয় 

ফান। 

আজকাল যেস্থানকে আমরা বুন্দাবন বলিয়া দেখিতে 

যাই, পৌরাণিক মৃগেসে স্থানকে বাসন্তী বলিয়া গোশ্বানী- 

পাদের! স্থির করিয়াছিলেন । পুবাণের মতে গোবদন 

সপ্িিত পঞ্চঘোজন কিন্ত নন্দগ্রাম প্রভৃতিই পন্দা- 

বন বলিয়া! উল্লিখিত। সে কথা মামার বুন্দাবন 

কথা? নামক পুস্তকে ২০৯ পৃচায় প্রমাণ সহ বিধৃত 

করিয়াছি। সেই বৃন্দাবনে অবস্থানকালে জীব 

বৎসাশবর, বকাস্বর ৪ অথান্ুর বধ, ব্রহ্মমোচন। দাবানল 
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পান, কাঁলীয়নাগ-দমন, ইন্দ্রযজ্ঞ-ত্গ, গৌবর্ধন-ধারণ) 

বনভোজন, সর্পগ্রীন হইতে নন্দকে মুক্কিদান, শঙচুড- 
বধ, অশ্বস্লগী কেমী ও গোরপী অরিষ্টানুর বধ, বন্তরহরণ 

ও বাস--এই লীলাগুলি সম্পন্ন করেন। 

শীকৃষ্ণের একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কাঁলে, মথুরাঁপতি 

কংস ধনুশ্বথ নামক যজ্ঞের ছল করিয়া, অক্র,র নামক 

একজন যাঁদবকে পাঠাইয়া, কৃষঃ ও বলদেবকে মথুরায় 
লইয়া আইসেন। এই মথুরাতেই কুবলয়াপীড নামক 

হস্তীকে বধ, পরে চানুর ও মুষ্টিক নামক মল্পদ্বয়কে ও কেশা 

কর্ধণে মঞ্চ হইতে পাঁতিত করিয়া কংসকে সংহাঁর করেন। 

এই স্থানেই কুক্জার মহিত মিলন। কংসবধের পর 
শ্রীরুষণ উগ্রসেনকেই পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষিত করিয়া- 

ছিলেন। ইহার পর কৃষ্ণ ও বলরাম অবস্তীনগরে 
যাইয়। শন্ত্র ও শান্ত্রবিষ্ঠ। শিক্ষা করেন। মগধাধিপতি 

জ্রাসন্ধ শোকার্ত কন্তাদ্বয়ের (কংসের পতীছয়ের ) 

অনুরোধে অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়া যাঁদব- 

গণকে উৎসম্ন করিতে চেষ্ট করে। তাহার প্রিয় বন্ধু 

কালযবন আসিয়া মথুরা আক্রমণে যৌগ দিয়াছিল। 

মথুরার যাদবের এই উভয়ের আক্রমণে ব্যতিবাস্ত 
হইয়! পড়িল। তখন শ্রারুষের বয়স কোন মতে যোল 
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বংসর, কোন মতে উনিশ বখসর। তিনি দেখিলেন, 

মথুরায় থাকিয়া যাদবেরা শক্রসেনার আক্রমণে দিন দিন 

ক্ষীণ ও হীনবল হইতেছে। অবশেষে তিনি মুর! পরি- 
ত্যাগ করিয়া পশ্চিমমাগর তারে মনোহর ছ্বারকাঁপুরী 

স্থাপন করিয়া, যাদবগণকে তথায় লইয়া গেলেন। সেই 

দ্বারকাপুরী রক্ষার জন্ত সম্গিহিত রৈবতক পর্বতো- 

পৰি ছুর্গাদিও নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । শ্রীরুষ্ণ ও যাদবেরা 

চলেমা গেলে যথুরাপুরী প্রায় জনশুন্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ 
হইয়। পড়িল। 

শক যখন ঘারকাঁম় পাস কররতেছিলেন, সেই 

সময়েই ভীন্মকতনঘ কক্িণীকে হরণ, প্র/গজ্যোতিষ- 

রাজ নরককে বধ ৪ শাহার ১১৭০ পর্জীকে হরণ, 

পারিজাত হরণ) বাণাসুর-বধ, বারাণসী-দ1হ, গান্ধার, 

পাণ্ডা, কলিঙ্গ, শাল এররতি দেশ-বিঙ্গয়, হমন্তকমণি- 

আহরণ, পতাভামাকে বিণাহ ৭ জাত] প্রতৃতি 

অপরাপর মহিষীগণকে বিবাহ করেন। ই সকল মহিষীর 

গঠে তাহার অসংখা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। 

তন্মধ্যে প্রধানা মহিষী রুক্িণীর গর্ভে প্রদাম নামক 

পুল উৎপন্ন হয়। প্রছায়ের পুত্র অনিরুদ্ধ, বাণরাজ- 

তনয়! উষ্াদেবীকে বিবাহ করেন। তীচার পুত্রের 
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নাম বজ্ুনাভ। এই বজনাঁভই যাঁদবগণ কর্তৃক পরি- 

ত্ক্ত মথুরাম পুনরায় রাজধানী স্থাপন ও 

ব্রজমগ্ুলে দেবমূরধিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
দ্বারকাঁয় অবস্থানকালে শ্রকুষ্জ কুরক্গেত্রযুদ্ধে গাঁগুব- 

দিগের সাহাযা করিয়াছিলেনমে সকল কথা 

এ প্রবন্ধের বর্ণনীয বিষর নহে। শ্রীকৃষ্ণের যখন ১২৫ 

বংসর বদন, তখন তিনি অপরাপর যাদবগণকে 

সঙ্গে লইয়। দ্বারকার সন্নিহিত প্রভীসতীর্থে উৎসব 

করিতে গ্রিয়াছিলেন। তথায় যাঁদবেরা সুরাপানে 

উন্মত্ত হইয়া পরম্পরের প্রাণ মংহার করিয়াছিল। 

বংশ ধ্বংস হইয়| গেল। শ্রীকষ্খ বলদেবের অনু- 

সন্ধান করিতে যাইযা দেখিলেন যে, তিনি যোগাগনে 

উপবিষ্ট; তাহার মুখবিবর হইতে একটি সহস্ফণা- 
বিশিষ্ট মহাসর্প বানরগত হইয়া পশ্চিমদাগরে ডুবিয়া 

গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলদেবের জীবনহীন দেহ মাটাতে 

লুটাইয়৷ পড়িল। শ্রক্ক্চ তখন নিজের বংশের এই- 
রূপ ছুর্গতি দেখিয়! মর্ত্যধাম-পরিত্যাগ বাসনায় মহ. 

যোগ অবলঘ্ধন পূর্বক ধরাশয্যাম় শয়ান রহিলেন। 

এমন সময়ে জরা নামে একজন বাঁধ আসিয়া মৃগ- 

ভ্রমে তীহার চরণকমলে বিষদিগ্ধ শরাঘাত করিল । 
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তিনি নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে চলিয়া 

গেলেন। সমস্ত যদ্বকুল এইল্রপে ধ্বংস হইয়| গেল__ 

এই ব'শের মধো কেবল বজনাভই জীবিত রহিলেণ। 

তিনি তখন প্রভাসে উপস্থিত ছিলেন না। এইটুকু 

১ইল বুষ্বংশ-শাখার ইতিহাস । 
তাহার পর স্বন্দপুরাণে বিষুখখণ্ডে ভাগবত-মাহাক্যোে 

দেখিতে পাই যে, মহাপ্রস্থান সময়ে রাঞ্জা মুধিষ্টির ক 

নাতকে সমগ্র মথুরা প্রদেশে এবং স্বীয় পৌত্র পরীক্ষিতকে 

হস্তিনান্গরে রাজ্যাভিথিক্ত করিছা যান। শ্রীকৃষ্ণ মথুব! 

পরিতাগ করেয়। ছ্বারকাম় চলিয়। গেশে পর এহস্বান 

প্রজাশৃন্ত ও জনহীনগ্রায় হইয়া গিগাছিল। “বিনাভ, 

নন্দ গোপাণ্দর পুরোহিত ধষি শাণ্ডিগোর উপদেশ'মত 

9 সম্াট পরাক্ষিতের সাছাযো ইন্সপ্রস্থ.হইতে দলে দে 

সহম্ল সহআঅ প্রজাগণকে আনছুন করি সে 

জনশন্ত মথুবানগরে স্থাপিত করলেন। এব ত্রতা 

মাথুব ব্রাহ্মণ ৪ প্রাচীন বানরগণকে সন্মানাঠ জানি 

সেই মথুরারাজ্যে রাখিয়া দিলেন।  এপীকে নৃপতি 

বজ্জএ পরীক্ষতের সাহাধা লাভ করণ যি শাগ্ডিলোর 

অনুগ্রহে গোবিন্দ, গোপ ও গোপীপিগের লীলাদুমি 

অবলোকন পূর্বাক রৃলীললার নামান্ুদারে এক একটি 
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নাম দিয়া বু গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগি" 

লেন! তিনি কোথাও কু, কুপ ও পূর্ত প্রতিষ্ঠা, কোথাও 

শিবলিঙ্গাদি স্থাপন এবং কোথাও গোবিন, হরি ৪ 

অন্তান্ত নামে দেবাঁদি প্রতিষ্িত করিয়া স্বীয় রাজো 

কৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠা ভক্তি বিস্তার করতঃ একান্ত 

হষ্ট হইলেন। তৎপরে তীহার প্রজাগণ কৃষ্ণকীর্তনে 

তৎপর হইয়া অতান্ত আমোদ প্রার্ত হইল। এবং 

তাহারা পরমানন। চিত্তে তাহার রাজোর প্রশংসা করিতে 

লাঁগিল।” ( বঙ্গবাঁসী প্রেসে মুদ্রিত স্বন্দপুরা ব্য অধ্যায় 
১২৮৬ পৃষ্ঠা |) 

উপরি-উদ্ধত অংশ হইতে আমরা জানিতে পা 

তেছি যে, বজনাভই প্রথমে মুর! মণ্ডলে দেবমৃঙ্ি, 
শিবলিঙ্গ, কুগ্ু-কৃপাদির প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন তৎ 

পূর্বে এখানে কোনরূপ দেবমূত্তি ছিল কি না ঠিক 

বোঝা যায় না। 

এই পুরাণে কেবল গোঁবনদেব ও হরিদেবের নাম 

মাত্র রহিয়াছে। কিন্ধ বৃন্দীবনবাসী গোস্বামী-পাদের! 

বল থাকেন যে, বজ্তনাভ এখানে ১৬টা বিগ্রহ স্থাপিত 

করিয়াছিলেন। সেই গুলি এই-৪টী দেব, হথা, 

বুন্দাবনে গোবিন দেব, মথুরায় কেশব দেব, গোবদ্ধনে 
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'রিদেব এবং মঙ্হাবনে বলদেব; ৪টা গোপাল যথা_ 
গোবদ্ধীনে শ্রীনীথগোপাঁল, বৃন্াবনে সীাক্ষমীগোপাল, 

গৌপীনাথগোপাল ও মদনগোপাল) ৪টা শিবলিঙ্গ 

যথা বুন্দাবনে গোপীশ্বব, মথুরায় ভূতেশ্বর, গৌবদ্ধনে 

চক্রেশ্বর ও কাম্যবনে কামেশ্বর। ৪টী দেবীমুদরি 

ঘথ|-মথরাম মহাবিগ্তা, বুন্দাবনে বুন্দাদেবী, চীর বা 

বন্হবণ ঘাটে কাত্যায়নী এব" লঙ্ধেত গ্রামে সঙ্কেত 

বাসিনী। 

ইহাদের বিশ্ুত বিবরণ "বুননাবন কথ" পুস্তকে 

দেয় হহগ্াছে। এই স্কন্দ পুরাণ হইতে আমর! আরও 

একট ব্যির জানিতে পারি, তাহ! এই -খষ্টায় ফোডশ 

শতাকার প্রথম পাদদে জপ, সশাতন গ্রত্বতি ১ৈতন্থদেৰ 

প্রেবিত যে সকল গোস্বামীর বনজঙ্গলের মধ্য হইতে 

বন্দাপনধন ও কৃষ্ণলীল! প্রচার জনা যখন গছাছিলেন, 

তখন তীহারা সকলেই আপাধিগকে আারাধাণ সথা 

ভাবে ভাবিত করিয়া রাধাকুফের উপাপন! করিতেন। 

সেই জন্য তীহাদের “সখীভাবক” নাম ভইমান্িল। 

এহ স্বদাপুরাণে এ বিষয়ে নিন লখিতন্ধপ আভাস পায়! 

যায়। দ্বিতীঘ অধ্যায়ে বযুনা কৃষ্ণ পর্ীগণকে বলিতে 

'ছেন, “আক্মারাম কৃষের আম্মা রাধিকা । আমি 
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তাহার দাসী। ত্াহীরই দাণ্ত প্রভাবেই কাতরতা 
আমাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের 

ঘে সকল নাধিকা, তাহারও সেই রাধিকার অংশ- 

বিস্তার জানিবে। রাধিকার সহিত নিত্য কৃষের 

সম্তোগযোগ বিগ্ঘমান। অতএব রাঁধিকাষোগে অপর 

নায়িকারাও কৃষের সহিত সমবন্ধযুপ হন।” ইহার 
উত্তরে কৃষ্ণ-পত্ীগণ বলিতেছেন, “হে সখি! তুমি ধন্য! 

কেন না, কান্তের সহিত তোমার বিচাতি ঘটে নাই, 

যে রাধিকা হইতে তোম র অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে__ 

আমরাও তাহার দাসী হইব” ইত্যাদি 

এই ক্তিগুলি হইতে আঁমরা স্পষ্টই বুঝিতে 

পারিতেছি যে, রাধিকার দাপী হইলে তবে কৃষ্ণগ্রেম 

লাভ হয়। আধুনিক গৌড়ীয় বৈধুবেরাও, রূপসনাতন 
প্রভৃতি গোস্বামিগণের অবলম্বিত সখীভাৰ মতে, আপনা- 

দিগকে প্রেমমঘী শ্রীরাধার দাসী রূপে তাঁবিয়। শ্রীকৃষ্ণের 

প্রেমলীভের প্র্নী। শান্্ররপী গোস্বামিগণ 

বলিঘা থাকেন ষে, শ্রীঘর্ভাগবতই গৌড়ীঘ সম্্রদাদের 

কুষোপাসনার মূল ভিত্তি। তৎপর ব্রক্ধবৈবত্ত পুরাণ 

হইতে তাহাদের রাধাকৃষ্ণ'লীলাত্মক প্রেমতক্তির বা 

সথীতাবক মত, তছপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সন 
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পুরাণের এই অংশের নাম যখন ভাগবত-মাচাত্থা, 

তখন এটি ষে ভাগবতের পরে রচিত হইফাছে, তাহাতে 

লংশঘ নাই। এবং যখন ইহাতে বাধামাহাঙ্থা ৪ 

সথীতাবের কথা পাওয়া যাইতেছে, তখন স্বন্দপুরাণ 

০. ব্র্মবৈবর্তপুরাণের পরে রচিত তাহা সহজেই 
অন্ুমত হয়। 

এই স্বন্দপুরাণে পুরুষাত্বম। বদপিকাশ্রম প্রভৃতি 

অনেক তীর্থের মাহাত্বা বর্ণিত হইমাছে। সেই জন 

এই পুরাণথানিকে অলেকে তীথপুবাণ বলিয়া থাকেন। 

এবার আমর! পল্পপুবাণ খুজিদ] দেখিব। হইছারু 

পাতালথণ্ডে হবপার্ক হী-সংবাদে গৌপির প্রাঞ্র শঙ্গর এই 

কথাগুল বলিদাছিলেন।-পরাধারফের  প্রেমণালা 

গুহা অপেক্ষা ও গুহাতর, পরমাননাকারক এবং অঠ্য্ত 

অদ্ুত বহহ্যেরও বহসা।” তৎপরে সদা'শব ( প্রথম 

অধ্যায়ে) বলিতেছেন যে, ফথুব! বিষুচক্রে পরিহিত 

এখাতে ছ্বানশটী বন, ৩ঞ্ট উপবন, এব" গেপীশ্বর 

নামে তাহার লিঙ্গছঠি আছে। ২ম অধ্যায়ে গো বন, 

দর্থী, সথ, ঘ্বারকার মহিষারা ৭ লক্ষ গোসকলের 

কথা ,৩য় অধ্যায়ে নারদ কক দিগন্ধর বাপকৃষঃ 

দর্শন এ ভান্ুহ্ৃতা রাধার দশন , ৪র্ঘ অধ্যায়ে সুনন্দা 
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মুনি, সত্যতপা। মুনি এবং বস্ুমুনি ও নরপতিরা ব্রজ- 

বালিকার রূপে রাসে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তধী হইয়াছিলেন। 

৫ম অধ্যায়ে মথুরাঁয় ভূভেঙ্বরের নাম পাওয়া যাষ। 

৬ঠ অধ্যায়ে দেখি, বৃন্দাবনের গোপীগণ পূর্বে মুনিখষি 

ছিলেন। উর্বশী গ্রতৃতি অপ্নরীরা পর্য্যন্ত বুন্দাবনে 

আমি গোপারূপ ধারণ করিহাছিজেন। ৭ম অধাযে 

লিখিত আছে যে, নারদ অমুত সরোবরে স্নান করয়া 

নারীরূপ লাত করেন এবং ললিতা সথার সংঘটনাষ 

এক বতদর কৃষ্ণের মৃহিত রমণ করেন। বতসরান্তে 

অমুত সরোরবে স্নান করিয! পুনরায় পুরুষদেহ লাভ কযা 

ছিলেন । দুর্গ, ললিতা! ৪ রাধা এক। এই সকল 

'হাকথ| “মাতৃজারবৎ গোঁপনীয়”। ৯ম অধায়ে দেখিতে 

পাই, শ্রকৃষের প্রথযে বালগোপাল, পরে কৈশোরে 

মদনগোপাল, যৌবনে মদনমোহন নাম হয়। '*শ 

অধ্যায়ে বৈষ্ণব পর্বদিনের তিববণ 'আছে। স্থৃভবাং 

'আমরা পন্মপুরাণ হইতে ৭্ঝিতে পারিতেছি যে, বজনাভ 

ব্রফম্লে দেবমর্তিগুল গ্রতিষ্ঠ করিলে পর এখান 

রচিভ হইয়াছে । বুন্দাবনে গোবিন্দ নাম আনেক 

পুরাণে দেখিতে পাওয়। যাঁ্। এই গোপেশ্বর, ভি, 

শ্বর ৭ মদনগোপাল, মনমোহন প্রত নামে দেব 
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মূর্তির নাম, এই পুরাণে প্রথম পাওয়া যায়। দেবাধ 

নারদ ও সুিখিরা এবং অপ্পরোগণ, এমন কি দেবর্ষি 

নারদ পর্যন্ত যখন কৃষ্ণসঙ্গনথ লাভ করিরার ওন্ত 

গোপীক্ষপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া লেখা হইয়াছে, 

তখন এখানে স্বন্দপুরাণ অপেক্ষ/ আরও স্পষ্টভাবে 

গোপীভাব ব! সখীভাবের কথা পাইতেছি। বুন্দাবনে 

বাধাবল্লতভী সম্প্রদায়ের বৈষবেরাই, এই পন্মপুরাণের 

মতে, প্রীরাধকাকে ই্কৃষ্ণাপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্ত 

“দা, সেবাঞ্চন! করিয়া থাকেন। 

ইহার পর আমরা বরাহ পুরাণ ধরিব। দশন- 

শিখরাসীনা বহ্থমতার প্রশ্নে, বরাহদের স্বয়ং এ পুরাণ 

বলতেছেন। এ পুরাণধানিতে অনেকগুলি নত ও 

তীথের মাহাম্মা বর্ণিত আছে। মণথুরামাহাম্যা ভাহা- 

দেব অন্ততম। এই পুরাণের মতে মথুরা মগুল খিংশতি 

যোজন, ইহার ভিতর অথুরার ২৪টি থাটের এবং 

শিবকুণ্ড, বিমলকুগ্ড প্রতি কুঙের নাম পাওয়া যায়। 

মে নকলের বিষয় “বর্ধমান যুগের” মথুরা” প্রবন্ধে দিব। 

এই পুরাণের ১৬৩ অধ্যায়ে পিখিত আছে যে, মবুরামগুল 

রূপ পের মধা কর্ণিকার (কেন্্রস্থানে, শ্ীরষের জন্স- 

স্বানে) কেশব দেবের নূর্থি স্থাপিত আছে। উত্তর, 
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দলে বা পত্রে গোবিন্দ মূর্ধি, পূর্বদলে বিশ্রান্তি মুর্তি, 

বক্ষিণদলে বরাহ মূর্তি, ও পশ্চিম্দলে হরিদেব মূর্তি অব- 

স্থিত আছে। এবং তৎসঙ্গে দীর্ঘবিষণ স্বযস্তুঃ মহা বিদ্ধ 

ভূতেশ্বর প্রত্তি মথুরার প্রাগন দেবতাগুলির নামও 

পাওয়া যাঁয়। এই সকল দেবতা দর্শনে এবং এণুব।র 

কোন্ ঘাটে সান করিলে কি ফললাভ হয়, তাহা লিখিত 

আছে। যেমন,__পঞ্চমবধীয় শিশু ফরব মথুরার এক খটে 
তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়। সেই ঘাটের নাম প্রুবঘাট 

হইয়াছে। বলি রাজ। পাতালে কুটুগ্ঘগণের ভবণ- 

পোঁধণে অক্ষম হইঘ্া) মথুরার একটি ঘাটে আসিয়। 

শুর্য্যের উপাসনা করিয়া চিন্তামণি নামে হূর্যোর নুকুটমণি 

লাভ করেন, সেই জন্ত সেই ঘাটের নাম ক্্গাথাট 
হইয়াছে, ইত্যাদি। 

বরাহ পুরাণে বুদ্ধদ্বাদশী ব্রতৈর কথায় লিখিত 

আছে ষে, শ্রাবণ যাসে শু্ুপক্ষের দ্বাদশী তিথতে নব 

বস্ত্ার়ত ঘাটের উপর কাঞ্চনময় বৃদধূর্তি নির্মাণ করিয় 

পূজা করিবে। পরে সেই কাঞ্চনময় মুর্তি বেদবিৎ 

্রাঙ্মণকে দিবে। বোধি বলিঘ। একটি নামও এ 

প্রাণে আছে, হাতরাং এই বরাঠ প্ররাগধানি যে ধৃদ্ধ 
ধেবের জন্মের অনেক পরে রচিত হইয়াছে, তাহা যেন 
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স্বতঃই মনে হয়। রূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা যথণ 

মধ্রামণগ্ডলে লুপ্ত তীর্থ ও গুপ্ত দেবধিগ্রহগুলির উদ্ধার 

নানসে তথায় গিয়ছলেন তখন তাহাবা এই বরা 

পুবাণোক্ত মথুরামাহাস্থা দেখিযাই শ্ররুষের পীলাস্থাপ 

গুলি 'অন্ুন্ধান কারয়। নির্ণয় করিঘ়াছিলেন। একথা 

চপিতাগুতে পাওয়া যায়। 

সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের মধো মথুরার এতিং 

হাদিক উপাদান কোথাঘ কি পাওয়া যায় সে সমস্ত 

অশ্নুনন্ধান কর। আমার সাধাতীত। আম কেবল 

নোটামুটভাবে ফা! পাইয়াছি, তাহাই সংগ্রহ করিছা 

দিলাম। 

উক্ত বরাহপুরাণের মতে কুণ্ণবাহিণী যমুলা "গঙ্গা 

শতগুগ! পুণ্য” এবং মথুরা! “কুষ্ণপাদরজোমিশ্র াণুকা 

গৃতথাথিক। ৮ 

ইহার পব '্ৃততশুদ্ধিতগ্থে 'নখিত আছে যে-- 

অযোধা। মথুরা মায়া কাশী কাকা অবান্তকা। 
পুরী ছ্বারাবতী চৈব, দপ্িতা মোগদায়িকা। 

তাহার কারণ” 

অযোধ্যা রামনগরী মধুর! কৃষ্ণপালিতা। 
এত গৃধিবী এ€ে ৭ গণ হে করাচনঃ। 



৩ মাথুর-কথা 

শৈবের! বলিয়া থাকেন যে, শিবের ভ্রিশুলোপরি' 

বারাণপী সংস্থাপিতা।  বৈষ্ঞরগণের মতে মধুরা। 
“কেশবোৎস্্ট সুদর্শন বিধারিত|॥” 

মহীভারতের মধ্যে মথুরা! তীর্থ বলিয়া গণ্য হ্য 
নাই। বিধুপুরাণে ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে দেখ! যাঁয় যে 

জো মাসে শুরু। ঘবাদশীতে যমুনানদীতে সান করিলে 

মহাফল লাভ হয়। কিন্তু মথুরার মাহাত্য বিষয়ে 

কোন উল্লেখ নাই। কেবল পদ্মপুরাণে পাঁতীল ও বৈষ্ণব' 

গণ্ডে, ব্রন্ধা্, বামু ও সৌর পুরাণে কিছু কিছু মাহাজ্মা 

কথিত আছে। 

বেদ ও রামায়ণের যুগে যেস্থান নরমাংসভোগী 
অনার্য রাক্ষপগণের আবাসভূমি ছিল, পরবস্তীক1লে 

শ্রকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা প্রসর্গে সেইস্থানে মোক্ষদাত্রী 

পুরী হইয়াছে। এই দ্বাপর যুগে মথুরানগরী শিল্প 
বাণিজ্যে ও প্রাণাদাদ্ি বৈভবে রামায়ণ বর্ণিত অবস্থ। 

হইতে যে অধিকতর সমৃজ্জল হইয়াছিল, মে বথা নান! 

পুরাঁণ হইতে পানা যীয়। আরও জান। যায় যে, উত্তর 

কালে যছুবংশীয় বুষ্িশাখার বজুনাভের বংশধরেরাই 

মথুরা প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে নকল কথ! 

অন্তত্র বিবৃত করিব। 



গন যুগের মখুর। 

নখাতশান্ত্ুকারেরা উপদেশ দিয়! থাকেন--"সত্যং 

যাৎ প্রিয় জয়াৎ ন কণা সতামপ্রিয়ম*। কিন্তু ইতি 

ঠ1দিকগণের পক্ষে এ নীতিপথে চলিলে মতোর অগলাপ 

করাহয়। কৰি ও খ্পঞ্কাসিকের| এই নীতিবশে চলিতে 

পাবেন, কিছু মাহা সভাই ঘটিয়াছে, ইতিহামিককে তাহ। 

অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে। আমর! এবার যে সকল 

কথ! বলিতে যাইতেছি, সেগুলি হয়ত গ্রচলিত বিশ্বাসের 

বিরোধী) এবং হিন্ুশাস্্ গত না হইতেও পারে। ভরসা 

করি, পাঠকগণ সতোব মর্ধাদা রক্ষার জন্ত আমাদিগের 

সেই অপ্রিয় সঙ/কধাগুলিকে দোমাবহ বিয়া মনে করি- 

বেন না। 

আমরা পূর্বপগ্রকাশিত "বেদিক ও পৌরাণিক থুগে 

মণুরা” প্রবন্ধে বেদ, রামাদণ এ পুরাগাদি হইতে 

থে জন্তু বিবরণ উদ্ধত করিগাছি। সেগুলি 

আধুনিক কঠোরব্ত গ্রতীচ্য প্রত্বভাবিকগণের নিকট 

“অপজরা-নূপূর নিক্ণ-নিদিত" হুমধুর সংস্কৃত ভাষায 

রচিত, কবিকল্পনগ্রহৃত, নুনীতিমালাপূর্ণ অশীক 
৩ 
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উপাখ্যান বলিয়! অনুমিত হইয়া থাকে । তাহারা আজি 

পর্যন্ত এ সকল-কাব্যমধো কোন রূপ সত্য ইতিহাস 

আছে কি না» তাতা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে সমর্থ 

হন নাই। ভাগবত, মত্ত, বিু। বাধু, বঙ্ধাণ্ড ও 

ভবিষাপুরাণে গুপ্ুরাজগণের 'ও কোন কোন প্রাচীন 
রাজবংশের ছিন্নভিন্ন ইতিহাস দেখিতে পাম 

যায়) তথাপি ভিন্সেটন্মিথংপ্রমুখ ুতিষঠাসিকেরা 

শিলালেখ, তাশীসন, প্রাচীন মুদ্দা প্রস্ততি পাথুরে 

প্রমাণ ভিন্ন সে সমস্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত গুলিকে 

তাহাদের বিজ্ঞানসদ্মত ইতিহাঁল গ্রস্থ মধ স্থান দিতে 

অসন্মত। 

আমরা এ পরিচ্ছেদে ঘে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিব, 

ভাঁহার কিয়দংশ স্বয়ং ভগবতী বসুন্ধরা, বিশ্বৃতির 

তিমিরাবৃত যবনিকা অপমারিত করিয়া, এবং নিজ্ঞ 

কালবিজয়ী বক্ষ উন্ঘাটিত করিয়। অক্রান্তকম্মা ঈতি- 

হসিকগণকে রত্বরাজি রূপে উপহীর দিছাছেন। তথ 

কিয়দংশ বা পৃথিবীর পূর্কপ্রান্তবাপী ঘৌগত চৈনিক 

পরিত্রীজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

ভারতীয় ত্রীক্ষণ*রচিত গ্রস্থমালা মধ্যে সে মকল অন্রাস্ত 

সতোর স্থান নাই। তবে পালি ভাষায় রচিত তিব্বৎ, 
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বম, বা মিংহল দেশের বৌদ্ধ গ্রপ্রমধ্যে ভাহাদের উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

ভগবনগীভার লিখিত 'আছে-*্যা| যা! তু ধনে 

গ্লানিউবতি ভারত।  অভুখানমধন্ধত তাত্বানং 

হজামাহম 1” প্রায় তিন সহআ বল পুর্বে (৮ 

সমাজে ধন্মেব কিদূপ মানি হইয়াছিল, আমরা এখানে 

পুরাণাদি হইতে তাঁহার কিছু কিছু “উদ্ধত করিম! 

দেখাই) নতুবা জৈন ৪ বৌদ্ধ ধন্মের উৎপত্তির কা?ণট। 

বিশদ ভাবে বুঝ| যাইবে না। 

বৈদিক মুগের ভারতীয় আধা পিতামহগণ »থা, 

আগি, মকৎ। বরণ প্রকঠি প্রাকৃতিক শট পদাথ গুলিতে 

দেবহ আরোপ করিয়া, হভাশনে হবি আহুতি দিয়া ৪ 

নানাবিধ জীব বলি দিয়া অগ্টার উপালনা কৰিছা 

আমিতেছিলেন। 

পরবস্তী কালে ব্রাঙ্গণা ৭ ব্ণাশ্রম ধশ্ব প্রবলতর 

ভইলে পুরাণাদিভে সেই সকল বেদেক্ক প্রাকৃতিক 

দেবতার স্থলে রাম, কৃ, ভীঘাঙ্ষুন প্রন্থতি দেখগর 

নামে বীরোপাসনা প্রচলিত ভইদাছিল। তাহার! 

দেবতাগণের গ্লীতির জন্তু এবং আপনাদিগের স্বাণ- 

লাভোদেশে নানাধিধ আড়মবরপূ্ বঙ্ঞাদি করিতেন। 



৩৬ মাথুর-ক্বথা 

&ঁ সকল যজ্ঞে অবাঁধে অধিকতর জীবহিংস| চলিতে 

লাগিল-_-খেচর, ভূচর, জলচর, কোন প্রাণীই বাদ পড়ে 

নাই। অশ্বমেধ। গোমেধ ত দূরের কথা, নরমেধ 
পর্যান্ত চলিয়াছিল। একাদশ ঘূপে এই নরষেধ যজ্ঞে 

কত বিভিন্ন জাতীয় মানবের প্রাণ বধ কর! হইত, 

তাগ যছুর্বেদের ভ্রিংশন্তম অধ্যায়ে ৫ম হত্রে “িদ্ধণে 

্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ে রাজন" গ্রভৃতি বচনে দেখিতে পাইবেন। 

শক্তি-পীঠে নরবলি ত ছিলই। আবার তৈত্তিরীয় 

সংভিতায় পাইবেন_দেবরাজ ইন্দ্রকে শূকর, বরুণ 
রাজাকে কৃষ্সার হিপ, যম রাজাকে খধামুগ, খষত 

দেবকে গবয় বা নীলগাই, বনের রাজা শাঙ্দলকে গৌর 
মুগ, পুরুষের রাজাকে কট, শকুন ( পক্ষীরাঁজকে, 

বতক ( হংস ), নীলার মপবাঁজকে ক্রিমি, ওযধিরাজ 
সৌমকে কুলঙ্গ, সমুদেব রাজাকে শিশুম।র। এবং পর্কাত - 

রাজ হিমালযকে হস্তী বর দিয়া প্রসন্ন করিতে হয়। 

কলিঘুগে এগুপি নিষিদ্ধ হইলেও, আজি পর্যান্ত 

ভারতের নান! শক্তিপীঠ, সকাম সাধনার স্থলে, যে 

সকল প্রাণী উৎসর্গ করা হইতে পারে, তাহার একটা 

তালিকা আমরা কালিকাপুবাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া 

দিতেছি। বথ/-"পন্গী, কচ্ছপ, কুভ্তীর, মহন্ত, 
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বয় প্রকার মূগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছাগ, নকুল, শূকর, 
গপ্ডার, কৃষ্দার, সরভ, সিংহ, বাধ, মনুত্য ও স্বীয়- 

শরীবের বক্ত, এই সমুদয বন চপ্ডিকা ভৈরবাঁদির উদ্দেশে 
বলি। বলিঘধার| মুক্তি সাধন হম এবং স্বর্গ সাধন হয়ত 

হতসঙ্গে হুরাপান ও বাভিগার প্যান্ত সাধনার অঙ্গরূপে যে 

পিদ্ধারিত হইদাছিল, তাহ] না এলিলেও চে ইহ ৩ 

গেস। জীবিতগণের কথা। মৃত পূর্বপুর্ষগণের 
উদ্দেশে “পল পৈড়কং” মাস পিন শান করাও বাদ 

পড়ে নাই। 

আিকাব দিনে গোঙভা। দণাকর) কিন্তু অকথ্য 

5৪. অশ্রাথা ৯ইলেও, ভারতের সেই প্রাটীন 

স্বাধীনতার দিনে ই সাধারণ জনগণ মধো এতই 

প্রচলিত ছিল য়ে তখনকাণ সন্ত গহস্থেবা, এমন কি 

মনি যিরা পর্্ন্ত। কোন মানপাঘ় অভি গুছে সমাগত 

হইলে গোমাংস দিয়] তাহ আাতিথানৎকার করিতেন) 

সেই ভ্ন্ত অতিথির অপর একটী নাম *গোদ্ব”। 

পৃঠকগাণ্র মধো হয়ত অনেকেই উত্তররাম-চরিতে 

এইফ্ধপ আন্িথা-সংকানের বিবরণ পড়িয। থাকিবেন। 

ইহ! ত গেল সামাঞ্জিক বা!পার। এবার আমরা 

উপ্াগন| 9 সামাঞ্জিক বাপার ছণডিয। দিয়া, বৈধব- 
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গণের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের ভোজনোৎ. 

সবের একখানি চিত্র হরিবংশ (১৪৭ অধ্যায় ) হইতে 

উদ্ধত করিয়া দ্রিতেছি। গাঠকগণ তাহা হইতে 

বুঝিতে পারিবেন যে, কত বিভিন্ন প্রকার জীবহিংসা 

করিয়া দ্বাপরযুগের শেষে ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন 

হইত। 
“্অনস্থরর নৃত্যাত্রীড়া৷ শেষ হইলে ভগবান্ নারায়ণ 

জলকেলি পরিত্যাগ পূর্বক সলিল হইতে সমুখিত হইলেন 
এবং মুনিবর নারদকে উৎকৃষ্ট অন্ুলেপন প্রদান করিয়া 

পরে শ্বয়ং সর্ধাঙ্গ অনুলি্ধ করিলেন। যাদবগণও 

উপেন্দ্রকে সমুখিত দেখিয়া,জলকেলি পরিত্যাগ করিলেন। 

অনস্তর বেশবিন্তাস সমাপন হইলে কৃষ্ণের আদেশান- 

সারে সকলে ভোজনগ্থানে সমবেত হইলেন। শ্তত্বীচার 

পাচকগণ অস্চক্র, অর্থাৎ অগ্রশাক অপেক্ষা! অধিক 
পরিমাণে প্রদত্ত দাড়িমরস বার! সুপ মাংস, শূলা মাংস 

(পিক্ কাবাব) ও নানাবিধ পত্মাংস পরিবেশন করিতে 

লাগিল। কেহ কেহ দ্বৃতসিক্ত শূল্যপক্ক অগ্ন বেতস, 

চুক্র এবং লবমিশ, স্থল বাল-যহিষমাংসসকল পাঁচক- 

দিগের আদেশক্রমে পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ 

কেহ অতিস্থল মুগমাংস-খগ্ু-সকল নুসিদ্ধ এবং চুক্র ও. 



জৈন যুগেয় মুরা ৩৯ 

আত্মদ্ধারা পরিপন্ক করিয়া তাহাই পরিবেশন আরম্ত 

করিল। কেছ কেহ ত্বতসিক্ত এবং গামুদচুর্ণ 

(কর্কচ লবণ) ও চূর্ণ মরিচযুক্ত স্থুপক্ক বিবিধ পশুর 

পার্থমাংসখণ্ড সকল পরিবেশন করিতে লাগিল। 

মূলক, দাড়িম, মাতৃলঙ্গ (টাবা! লেবু) এবং পর্ণাস, 

হিস, আক ও শাক সকল অবলঘন করিয়া 
যাপবগণ পরমাহলদে উৎকৃষ্ট পানপাত্রে পানীয়সকল 

পান করিতে লাগিলেন। পান সময়ে চতুদ্দিকে 

প্রিঘতমাশণ  পরিবেইন করিয়া উপবেশন করিলেন। 

পরে সকলে একত্র হইয়া! কটুরসযূক, শলাকাধ 

আবিদ্ধ, রত, অন্ন, সৌবচ্চল ( সাচ লবণ ) যুক্ত ও 

তৈপসিক পক্ষিমাংসদকল অবলদ্ধন পূর্বাক মৈরেয়, 
মাধবীক, সুর! ও আসবাদি নানাবিধ মগ্তপান করিতে 

লাগিলেন। : তথায় শ্বেতবর্ণ, লোঠিত বর্ণ, সুগন্ধ 

মহিষীদুগধসিদ্ধ, দ্ৃতপূর্ণ, লবণযুক নানাপ্রকার খাস্ঠ- 
সকল আহত হইল। উদ্ধব ও ভোজ প্রভৃতি যাহার! 

মগ্ঘ-মাংস বিরত, তীহারা শ্বতআ্র একস্থানে উপবেশন 

করিয়া শাক, হপ, পিষ্টক। দর্ধি ও ছুদ্ধযুক্ত থাস্ 

এবং আত প্রভৃতি ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

তৎপরে উৎকৃষ্ট কপর্দিক'নির্দিত পাঁন-পান্ত্ে নানাবিধ 



৪০ 'মাথুর কথ 

নুগন্ধ কাঞ্জিক এবং শর্করাধুকত বিশুদ্ধ নুস্থাছু উদক পান 

করিতে আরস্ত করিলেন ।” 

বুন্দাবনে ম| যশোদ| শৈশবে যাহার মুখে হ্গীর, সর 
ও নবনীত তুলিয়া দিতেন, তাঁহার এইরূপ আন্ুরিক 

ভোজন-গ্রথা দেখিয়া, আঁজিকালিকার গৌড়ীয় বৈষঞব- 
স্্রদায় হয়ত শিহরিয়| উঠিবেন। কিন্তু তারতে যেদিন 

স্বাধীনত| ছিল, মে সময়ের বীরপুরুষের| যে এই রূপেই 

আহীরাদি সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে নিন্দা বা অগৌরবের 

কোন কারণ নাই। পৃথিবীর গ্রাম সর্বদেশেই এই 
ভাবে জীবহিংসা করিম বারপুরুষগণের ভোজন সম্পাদিত 

₹ইত, এবং আজিও হইয়া থাকে । 

ৃষ্ট জন্মের প্রা পাচ ছয়শত বৎসর পূর্বের ভারতী 
আরা দেবারাধন! ব| মামাঁঞ্জিক উৎমবে অনংথ্য- 

প্রীণিহিংমা।. করিতেছিলেন। ধর্মের এইরূপ 

গনি দেখিয়। ( পূর্বোদ্ধত ণ্যদ। যদ| তু* গীতা- 

বাক্য ম্বরণ করুন) ছুইজন মহাঁগাণ শত্রিঘসম্তান 

করুখরসে বিগলিভ হইয়। গিয়াছিলেন। তাহার! ব্রাহ্মণ- 

দিগের আচরিত জীবহিংসামুলক নৃশংস করিয়া-কলাপ- 

গুলিকে রোধ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 

তাহাদের একজনের নাম মছাবীর বর্ধমান, অপরের 
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'নাম কন্ধবীর “সিদ্ধার্থ । ইহারা ছুইকজজনে “অহিংস 

পরমো! ধনু” বলিয়া যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহার 

একটা জৈন ধর্ম ও অপরটা বৌদ্ধধর্ম । তবে জৈন ধর্প 

ভারতেই আবদ্ধ ছিল, বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে গিয় 

ধরণীব মদ্দভীগ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। 

এই জৈন ও বৌদ্ধ সশ্রদায়ের সহিত মধূরার প্রাচীন 

ইতিঠাস অচ্ছেস্থ ভাবে বিজড়িত আছে। কোন নদীর 

চরে জলআ্রোতে আনীত কর্দমস্তর যেমন পূর্- 

বালুকান্তরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, মথুরাতেঃ 

কালবশে প্রবল হিনুপর্ধ্ের প্রভাব চেইঙ্সপ জৈন ও 

বৌদ্বধন্মের প্রাচান অস্তিহ্কে একেবারেই লোপ 

করিয়! দিথাছিল। সহস্র বৎসর পুর্বে এখানে যে সকল 

কারুকার্যা-খচিত সমুন্রত সন ও বৌদ্ধ ভ্তপ এবং 
মন্িরাদি ছিল, ১৯১৮ খুষটাকে মামুদগজনী তা 

ভাঙ্গিঃ। ও দগ্ধ করিগ। বিকৃতীকার করিঘা দিয়াছিকেন। 

পরবর্তীকালে মণুরার মুদনমান ও নদ অধিবালীরা 

তৎসংলগ ইষ্টক ও প্রস্তরাদি লইয়া অবাধে আপনাদের 

ভবন-নিশ্বাণের উপাদান করিয়াছেন। আজিও 

মধুরার নানাস্থানে বহু সংখাক উচ্চ মৃত্তিকাস্তপ ঝা 

টিপা দেখিতে পাওগা যার। সেগুলির উপর এখন 

॥ 



৪২ মাথুর-কথ। 

হিন্দুদেবতার মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও ভূগর্ভ 
হইতে কোনক্পপ সেকালের প্রস্তর-নির্শিত ভগ্ন অট্রালিকা 
খণ্ডমকল আবিদ্ভুত হইলে, সাধারণ লোকে ও চৌবে 

ঠাকুরের! সেগুলিকে কংসরাজার বা যছুবংশীয়দিগের 

কীত্বি বলিয়৷ অনভিজ্ঞ যাত্রীদের নিকট পরিচব 

দিয়া থাঁকেন। স্তুপমংলগ রেলিংয়ের স্তস্তে মেকাঁলে 

বিচিত্রাকাঁরে নারীমুত্তিদকল উৎকীর্ণ হইত। এখন 

সেগুলি রাধা, ললিত, বিশাঁখ। প্রভৃতি বজাঙ্গনাগণ্রে 

আখা লাভ করিয়াছে কোথাও বাঁ সিন্দুর-চন্দনে 

চচ্চিত হই! হিন্দুংদেবদেবীয়পে পুজিত হইতেছে। 
এইবগে কালের কঠোর ও অপরিহার্য্য বিধানে জৈন ও 

বৌদ্ধ কীর্তিমালা বছুদ্দিন যাঁর বিস্ৃতির তিনির, 

গহ্ববে বিলীন হইয়। গিয়াছিল। আমাদিগের ব্রাঙ্মগণ 

রচিত গ্রস্থগুলির মধ্যে থুণাক্ষরেও মথ্রায় জৈন ও বৌদ্ধ" 

গণের অস্তিত্বের কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল 

বরাহ-পুরাণের একটি মাত্র গ্লেকে মথুরার এক ঘাটের 

নাম 'বৌধিতীর্থ' বলিয়া! লিখিত আছে। 

বুটশরাজ ১৮৯৩ খু্টান্বে মখুরামগ্ুলকে নিজ 
শাসনীধীনে আনেন। ইহার পর হইতে জেম্স্ প্রিন্দেপ- 
গ্রমুখ কয়েকজন সাহেব মধুরা ও তাহার পাশ্ববন্তী 
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স্থানসমূহ হইতে ঢুইচারিটা লাল-প্ন্তর-নিরষিত 
কারুকার্ধখচিত ধ্বংসাবশেষ কলিকাতার যাছুঘরে 

পাঠাই| দিয়াছিলেন। সেগুলি এখনও থাকার 
দক্ষিণ দিকের গৃচে রক্ষিত আছে। ১৮৫৩ খৃষটাে 

'আকিয়লজিকালসার্ডে ডিপাট'মেটের , ডিরেক্টর, 

জেনারেল আলেক্জাগার কানিংহাম্ সাহেব, মধ্রায 

প্রা একটী ভান্তন্তগাতরে, দক্গিণন্তে শাখা ধরিয়! 

শালতরমূলে দুডায়মানা নাবীহূতি দেখিয়া বৃবিড়ে 

পারিছাছিলেন যে, মেটা বুদ্ধদবের জননী মায়াদেবীর 

সৃতি। হৃতরাং এই মথুরায় একদা যে বৌদধদিগের গ্রভাব 
ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিঘছিলেন। ঠৈনিক 

পরিরাজকের| তাহার প্রাকষরী দাক্গী। 

আমর| প্রথমে একে একে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেয 

অভুখানের সংক্ষিপ্ত ইতিহান দিয। পরে কোথায় 

কিন্লুপে তাহার ধ্বংসাবশেষ পাও! গিগাছে, দে পরিচয় 

দিব। 



প্ৈধ্ম 

খু জন্মের গ্রা় পচশত বংসর পূর্বে, প্রাচীন 

গটিলিপুত্র, নগরের প্রায় চৌদ জোশ উত্তর, 

কুগুলপুরী বা বৈশাণি নগরে ক্ষত্রিযকুলে মঙাবীর 

বর্মানের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম মিদ্ধার্ 

মাত| ত্রিশলী। * ত্রিশ বংসর ক্রম কালে 
পাপা পাপন পাপা পাতা 

* এই বর্ধমানের জনুদন্থদ্ধে একটা অলৌকিক আধ্যান 

আছে। টব গরঙ্থে দেংকীর গর্ভ হইতে মহামায়া বলয়াহকে 

ব্বাকর্ধণ করিয়। রোহিপীর গে স্থাপদ করিয়াছিলেন, সেই অন্ত 

বলর।মের একটী নাম গংকর্৭। পৈনশান্ত্রেও লেইযগ হরিণমেষ| 

ঞাষে দেব-সেনাপতি ইন্তাদেশে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গ হইতে 

বর্ধমানগ্চে আকর্ষণ করিয়া ক্ষত্য়াণী রাজমহিষী িশলার গর্ভে 

স্বাগন করেন | এই ছরিপযেষ|য অপর নাম নৈগমেযা। আকার 

মাজবদেতের উপর 1, যেফ জখবা হ্রিগমুও। বথুরা। কথ্ালী 

টিলায় হরিপযেযার আকফারলহ বর্ধমানের জগ্পচিতর পাওয়া 

গিপা্ে। তদডিপর পক্ষমুক মানব-ুগ1:মূর্ত ও মহিষ নুরের 

সার ঘোটকেয স্বদ্ধে কটিধেশ পর্যন্ত ধিনিত কিুর্তি এবং 

বীগাহ্ে, নৃভাগীতে রত কথেকটী গঞধর্কমূর্তিং এই জৈন টিলায় 

পাওয়া গিয়াঙ্ে। এ সকলঙলিই প্রায় ভ]রদেছ। 



জৈন যুগের মথুরা ৪৫ 

সন্লাস-ব্রত গ্রহণ করিয়। অবশিষ্ট জীবন 'অহিংস। 

পরমো ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন। জৈনাচার্য) 

হেমচজ্রের মতে বিক্রম-সম্বতের ৪১০ বৎসর পূর্বে 

পাবাঁপুরী বা বিহারে মহাঁবীরের নির্বাগঙ্সাভ হয়। 

“জৈন সুত্রাঙ্গ” নামক পুঁথিতে ই'ছার আখ্যান আছে। 

ইছার উপাধি গ্রিন, ভর্থাৎ যিনি ষড়রিপু জয় 
করিয়াছেন। এই জিনের ধনু বলিয়'ই জৈনধন্ম নামটী 

কার্তিত হয়। জৈনগণের মধ্যে ২৪ জন তীর্ঘস্কর আছেন) 

তীহাদেব সকলকেই বাঁতরাগ (বিকার বিহীন ), অহর্ত 

বা অহ ( দেবপৃজা ), সর্বজ্ঞ, পরমেটা (উচ্চপদারূঢ ), 

এবং শান্তা ( উপদে্|) নামে অভিছিত করাহয়। এ 

২৪জন তীর্ঘঙ্করের নামঃ 

(১) অনাদিনাথ বা পষভদেব, ইছার ধব্জ। 

লাঙ্থন ব! চিহ্ন বৃষ, (২) অজিতনাথ-__দবা, হস্ত, 

(৩) শঙ্কুনাৎথ-_ধবজ, অশ্ব, (৪) অভনন্দন-ধবজা, বানর, 

( ৫) সুমতিনাথ- ধ্বঞ।, চক্রবাক, (৬) পদ্মনাথ--ধ্বজা 
পল্স। (5) স্ুপার্খনাথ- ধবজা, স্বন্তিক, (৮) 

চজগ্রত-_ধ্বজা, চন্তরকলা, (৯) পুষ্পদন্--ধবজা, কুন্তীর, 

(১৯) শীতলনাথ-ধ্বজ।, করবৃক্ষ, ( ১১) অংগুনাথ-_ 
ধ্ব। গণ্ডার, (১২) বান্ুপৃজা-ধ্বজ, মন্ছিঘ, (১৩) 



৬ মাথুর কথা 

বিমলনাথ--ধ্বজা, শূকর, (১৪) অনস্তনাথ-_ধ্বজা, 

শজারু, (১৫) ধর্শনাথ-ধবগ্জ॥ বজ্র, ( ১৬) শান্তনাথ-_ 

ধবজা, হরিণ, ্ ১৭ রম কুহ্ছনাথ_ব্বজা, ছাগ (১৮) অরনাথ 

ধ্বজা, মৎস্য, (১৯) মল্লীনাথ-ধ্বজা, কলস, (২৯) 

7 কচ্ছপ, (২) নমিনাথ--ধবজা, 

সদণ্ড পল্স, (২২) নেমিনাথ--ধবজা, শহখ। (২৩) পার্- 

নাথ--ধ্বজা, সর্প, (২৪) বর্ধমান বা! মহাবীর শ্বামী-_ 

ধবজা, সিংহ। 

এই সকল তীর্ঘঙ্করগণের মধ্যে কেবল মহা- 

বীরকেই এতিহাদিক লোক বলিয়া জান! গিয়াছে। 

বৌদ্বগ্রন্থে মহাবীরের নাম “নির্রন্থলাথপুত্র।' টনের 
প্রধান্তঃ ছই সন্প্রদায়ে বা প্থে বিভক্ত__দিগন্বর-পস্থ ও 

শ্বেতান্বর-পন্থ। সকল তীরথস্করের মৃত্তি দেখিতে প্রায় এক- 
রূপ। উভয় সম্প্রদায়েরই ঠাকুরগুলি ক্রোড়দেশে তম্ত 

রাখিয়! পম্মামন-মুদ্রায় উপবিষ্ট । হস্তের উপর শ্রফ 
অর্থাৎ নারিকেল রক্ষিত। এবং শিরোদেশে কেশের 

উপরিভাগ মুকুট বা শিখা সমন্থিত। কোন সৃত্তির আস- 

নের নিয়ে অঙ্কিত বৃষ, হত্তী প্রভৃতি বাহন বাধা 

কবারাই তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় । দিগধর- 
পন্থের উপাগ্য তীর্ঘ্বরগুলির মুর্তি বসনভৃষণহীন, নগ। 



জৈন যুগের মথুর৷ ৭ 

মে ্লকল দেবূত্তির নয়নে কাঁচের বা মণির চক্ষু বসান 

নাই। ইহাদের প্রথম তীর্ঘস্কর আদিনাথ বা খষভাদের 

বরং বলন ত্যাগ করিয়। দিগনঘব-মম্প্ানায়ের নত প্রবর্ন 

করেন। ইহার ববৎসর পরে ভদ্রবাহু নামে একজন 

জৈন মুনি ছঙিক্ষে ছুরবস্থায় পড়িয়া, দক্ষিণ দেশে মাইয়া 

শ্বেতার-মত প্রচলিত করেন। শ্বেতান্বরীদিগের সাধরা 

বসন বাবার করিয়া থাকেন, এবং দেবমৃহিগুলিকে ও 

বসন দুষণে ছৃষিত রাখেন। প্রতিমার নয়নে মণি বা 

কাচ-নির্শিত চক্ষ বসান থাকে। 

এই পন্মসন-দুদ্র। ছাড়া জৈন তীধন্করগণের আর 

এক প্রকার দগডায়মান মৃষ্ঠি আছে, তাহার হই পাশে 

বাহু বিলঙ্ষিত, কাছারও এক হন্তে ভিক্ষাপান্র। এ 

সুষ্টিগুলির নাম 'কারোৎসর্গ মু্। ইহা সংখ্যায় অলপ 

দিগরী সাধুর নগর থাকেন বলি কেহ কে, 
ঠাহাদিগকে উন্মাদ আখ্যা দি থাকেন। 

আালেকৃঙশর যখন ভারত জয় করিতে আইসেন, 

ভখন দণ্ডীনামে একজন দিগন্বর মন্যাদীর সহিত 

ঠাহার সাক্ষাৎ ছইয়াছিল। গ্রীকের! দিগঘরী সন্যাসি- 
গণকে 07000709005 বা ০/6৫ [00110301168 

-নাম দিয়াছিলেন। 



8৮ মাথুর কথা 

জৈন ধঙ্বের মূল দিদ্ধান্ত আমার অমরহ্থ। অহিংসা, 

সত্য, অচৌর্ধা, ব্রহ্চ্য্য ও পরিগ্রহত্যাগ, এই পঞ্চব্রত, 

পালনীয়। নিজ কণ্মানুযূপ ফলতোগ ও পরিণামে প্রকৃত 

স্থখলীত, ব| জরা-মরণ-রহিত মোক্ষপদ-প্রাপ্তি। জৈনের। 

সত্যপ্রিয়, মংযমী ও অহিংলাপরায়ণ। ইহারা ব্রাহ্মণদিগের 

ন্ভার জাতিভেদ মানেন, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, অষ্টমী, একা- 

দূশী, চতুদদশী, পর্ণিম] ও অমাবস্যা! তিথিতে উপবাস, 
ব্রত পালন করিয়া থাকেন। পুরোহিত দ্বার! ধশ্মকর্মের 

অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন। বিবাহ প্রভৃতি সংস্কীরে 

কতকটা হিন্দুমতেরই অন্ুধরণ করিয়া চলেন। মৃত্তার 

পর শবদাহ ও অশোচ পালন করেন; কিন্ত পূর্বপুরুষ 
গণকে পিগুদান করেন না। চতুদ্ণ দিবসে ত্রাঙ্গণ 

ভোজন করাইয়! পর দিবস কুটুত্ধ ভোক্জন করাইলেই 

,হইল। ইহাদের পুরোহিতগণ্র উপবীত নাই। কেবল 

উত্তরীয়খানা দক্ষিণ বাহুর নিয় দিয়! বাম স্বন্ধের উপর 

নিক্ষিপ্ব থাঁকে। প্রীণিবিনাশ ভথে ইহাদের পুরো 

হিতের| বাজনী বা রঞ্জোহরণ (শৃত্রনিশ্মিত সন্ার্জনী ) 

হস্তে বিচরপ করেন। কোন স্থানে উপবেশন 

করিতে হইলে তাহারা অগ্রে ক্ষুদ্র জীবগণকে তদ্দারা 

অপসারিত করিয়! উপবেশন করেন। প্রীণিবিনাশ 



জৈন যুগের মধুর! ৪৯ 

ভয়ে জৈনেরা সন্ধ্যার পর আহার পর্য্স্ত করেন না। 

ইহারা এতদুর অহিংসাপবাঁষণ যে, মতম্ত বা মাংস গ্রহণ 

করা দূরে থাকুক, মশক, মৎকুন বা পিপীলিক! প্রস্ততি 
ক্ষ€তম জীবকেও বিনাশ করা পাপ মনে করেন। 

শান্ুপাঠকালে কথক-ঠাকুর নীসিকা ও মুখ পর্যাত্ত 

বন্ধ দিয়া আবুত করিয়া বা";ন, পাছে মুখে কোন ক্ষুদ্র 

কাট প্রবেশ করে। টৈ৭ পৌরাণিক গ্রন্থে পরীর 

নবম নারাহণ জলপে অভি * £ হইম্ীছেন, এবং তাঁহার 

সহিত ইহাণ্দগের তবাবিংখ *০স্কর নেমিনাথের জাতি- 
সম্পর্ক ছিল বলিয়া বদি" দাগ । দে আধ্যানটা এই. 

রূপ £- 

যছবংণে অন্ধকরটি « '" একজন প্রীসিষ্ধ রাজা 

ছিলেন। তীহার দশ *': , “এ জোষ্টের নাম সমুদদবিজয় 
ও সর্ব কনিষ্টের নাম ০৭২7 মমুদ্রবিজয়ের রসে 

শিবা দেবীর গর্ভে নে'৮” , 1. এবং বন্ুদেবের ওরসে 

দেবকীর গর্ভে শ্রীকফে? 74 এ৭।  ইচারা সকলেই 

মথুরায় বাস করিতেন। : ৭ কোন মতে নেমিনাথের 

শৌরীপুর (শুরদেন পুর) 7 নখ্রায় জন্ম। অপরের 

মতে দ্বারকায় জন্ম । €:. "স্থিত মগধরাজ জরাসন্ধ 

উকৃফ কর্তৃক স্বান ৪15৮ কংসের বধ-সংবাদ গুনিয়। 
৪ 



৫* মাথুর-কথা 

মথুশীপুরী আক্রমণ করেন। যাদবের! জরীসন্ধের 
তাঁড়না সহ করিতে না পারিয়া দৌরাছু দেশের 

মমীপবত্তী ্বারকায় যাইয়া উপমিবেশ স্থাপন করিলেন । 

নেমিনাঁথ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বয়োজ্োষ্ঠ বলিয়া তথায় রাজ 

হইলেন। নেমিনাথের যৌবনকালে শ্রীকৃষ্ণ, জুনাগড়ের 

রাজা উগ্রসেনের পরম! সুন্দরী তনয়! বাঁভীমতীর 

সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নেমিনাথ 

বররূপে পরিণয় দিনে ছুনাঁগড়ে উপস্থিত হইঘ। দেখি- 

লেন যে, একন্থানে ছাগ, মেষ প্রতি অনেকগুলি পঞ্ত 

বাধ! রহিমাছে 1 সারথীকে প্রিজ্ঞাস! করিয়। জানিলেন 

থে, বরধাত্রীদিগের ভোঞ্জন-পরিতৃপ্তির জনা এই সকল 

পণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে । তিনি এতগুলি নিরীহ পশুর 

বধাশঙ্কায় শিছরিয়! উঠিলেন। পরিণয়াননোর পরিবর্তে 

তীহার মনে অকন্মাৎ এক বিষাদের ছারা আসিম! 

পড়িল। নেমিনাথ ভাবিতে লাগিলেন, “আমারই 

বিবাহোৎসবের জনা, এতগুলি নিরপরাধ জীব প্রাণ 

ছাঁরাইবে! বধকালে ইহাদের ভীষণ ঘৃতুযু্্রণার 

চীৎকার ভগবানের চরণ্ভলে পৌছিলে আমি কি সুখী 

হইব? আমি এনপ স্থার্ঘপক্জ অনিতা সুখচাহি ন|। 

আমি অন্ধ হইতে এমন পথ অবনত্বন করিব, যাহাতে 
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সকল জীবের দংখনাশ হইয়া পরিণামে বিমল সখ লাড 

হইতে পারে।” সেই রাত্রিতেই তিনি বিবাহ-পরিষ্ট্দ 

পরিত্যাগ ক রয় রথ হইতে নানিগা ভুনাগড়ের অন্তর্গত 

রামগির বা গিবণাৰ পর্মভের উপর চলিয়া গেলেন। 

পায় জৈনদ'কা গ্রহণ করিয়া কঠোর তপত্ায় প্রবৃত্ত 

হইলেন। এই ঘটনার পর হইতে নেমনাথকে জৈনেরা 

তীর্ঘস্করন্ূপে পুজা করিতে লাগিল | 'নেমিদুতত? বা! দেহি 

চরিউ! মামে একখানি সংস্থত পুস্তক আছে। তাহার 

বিশেষহধ এই যে, কাপিদাসককত মেতদুতের প্রতে।ক 

শ্নোকের শেষ চরণ গ্রহণ করিয়া, সম পূরণকারে কন 

কব বিক্রম এই কাবা প্রন করিয়াছেন। ইহাদের 'পাওব 

চরিস্ক' নামক পুস্তযকও নেমিনাথের আাধ্যান আছে। 

ইহ্।দের অনেকগুলি সুপ গ্রস্থ প্রাকৃত, নাগধী বা তৎকাল, 

প্রচলিত চিন্দীভাষাঘ রচিত। ককঙ্ছু সেগুলির টাকার 

ভাষা সংশ্বৃত। ইহার! পুনক্জন্স মানেন। কেহ প্রণাম 

করিলে ধর্লাভ বণিগ। আশীর্ধাদ করিয়া থাকেন। 

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে 'পিঞ্কয়াপে।ল' নামে 

বে পর্তশালাগুলি আছে, তাহ প্রধানত জেনগণের 

উদ্যোগেই সংস্থাপিত | বর্ধার চারিমাম ছিঙ্গু মন্যাসীরা 

লোকালয়ে থাকিয়া কারিকী পূর্ণিম। ভিথিতে বিহারে 



৫২ মাথুর কথ! 

(ব্রমণে ) বাহির হইতেন। জৈন তীর্ঘস্করেরাও বুঝি, 
সেই প্রথ! অনুকরণ করিয়া, হিন্দুদিগের রামপর্ব দিনে 
কার্তিকী পৃণিম! তিথিতে দেশ পর্যটনে বাহির হুইতেন। 
এই ঘটনার সৃতি রক্ষা করিবার জন্ত আঁজিও কলিকাতা, 

বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উ€য় 

সম্প্রদায়ের জৈনেরা, আপন আঁপন তী্ঘক্করগুলির মৃষ্ঠি 
লইয়া মহাসমারোহে শোভীধাত্রা করিয়া! থাকেন। 

এত ্বর্-রজত-মণিমাণিক্য-মণ্ডিত দ্রবামস্তীর লইঞজ। 

অপর কোন ধর্শ-সশ্্রদায় শোভাযাত্রা! করেন কি ন! 

সন্দেহ। 

রৈবতক (গির্ণার), অর্ধ,দীঁচল (আবু), শত্র্জয় 

(মুরাট), পার্শনাথশিখর, রাক্জগৃহ ও খণ্ডগিরি প্রভৃতি 

নানাস্থানের পর্বতশিথরে ইহাদের মঠ সংস্থাপিত 

আছে। তম্মধো আবুপর্কতশিরে শ্বেতপ্রন্তর-নিশ্িত 

শিল্পকলাব্ভিষিত যে জৈন মন্দির আছে, তাহার তুলনা, 
বৌধ হয়, অন্ত কোন দেবমন্দিরে পাওয়া যায় ন|। 

'পাওবচরিত' নামক ইহাদের পুস্তকে যুধি্টিরাদি 

পঞ্চপাওব, দ্রৌপদী ও নারদাদি বৈষ্ব-পুরাণোক্ত 
ব্যাক্তগণের আখ্যান কিছু কিছু ভিন্ন(কারে পাওয়া যায়| 
তীহীরা অনেকেই মুনি নাথে অভিহিত, এবং শেষে জৈন 
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র্মা গ্রহণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন বলিয়৷ লিখিত 

আছে। শৈব, শাক্ত প্রতি অপরাপর সম্প্রদায়ের মতের 

সহিত ইহাদের সংশ্রব নাই। জনের! জাতিভেদ ও 
হিন্প্রথার কিয়দংশ পালন করেন বলিয়া ভারতে আজিও 

তাহাদের স্বতন্ব অন্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। 

কিন্তু বৌদ্ধদিগের স্বাতঙথ্য লুপ্বপ্রায় হই হিন্দুসম্্রদায়ে 

তাহারা মিশিয়! গিয়াছেন। জৈন শাস্ত্রে শীষের পঞ্চ- 

পাঁওব প্রভৃতি হিন্দপুরাণোক মতা পুরুষগণের সহিত সংঅব 

থাকিলেও, ছেন্দুরা "হস্তিনা তাঙামানোইপি ন গচ্ছেল্দেন- 

মন্দিরম্” বলিয়। জৈনগিগের উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে 

ছাড়েন নাই। 

জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের স্তায স্তপমধ্যে 'শরীর ধাতু! 
চিতাদথধ অস্থি রক্ষা করিয়া স্তপ-মস্তকে তীর্ঘনকরগণের 

চরণচিহ্ স্থাপন করেতেন। সত পশিখরে উঠিবার দোপান 
এবং চতুদ্দিকে কোথাও এক তালা, কোথাও দোশাল! 

পরিক্রমপথও থাণকিত। মণথুরার কয়েক স্থানে এইকপ 

জৈনস্তপ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রায় একই সময়ে আবিভূতি 

হইয়াছিলেন। অনরকোষে লিখিত “সর্কাজ, হুগত, 
্ধ, তথাগত।, ভদ্র, জিন" প্রতৃতি উপাধিগুলি উতয় সম্প্র- 
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দায়ে প্রচলিত। বুদ্ধদেবের উপৰিষ্ট মৃস্তির সহিত তীর্থ 
স্বরগণের পন্মসনমুদ্র-যুক্ত মূর্ধির অনেকটা| সীঁদৃশ্ত আছে। 

উভয় সম্রদায়েই চৈত্, স্তপ, মঠ প্রকৃতি ছিল। এই 
কারণে বাহিরের লোকেরা, এমন কি কোন কোন 

সাহেব পর্যন্ত প্রভেদ বুঝিতে না! পাবরয়া গোলযোগ 

ঘটাইয়াছেন। 

চি্-পরিচয়। 

১মচিত্র-পাধাণফলকে অঙ্কিত জৈনস্তূপ) ইহা 
একথাশি 'আয়াগপট? (121)16% 0£1702186) | পাষাণ" 

ফলকে কোন চিত্র খোদিত করিয়া স্তপবা মন্দিরাদির 

গাত্রে আয়াগপটে আটিয়। দেওয়া হইত। টন ও 

বৌদ্বেরা এ আয়াগপটের পূজা করিতেন। ইহার কোন- 

কোনটাতে স্থাপফিতার নাম এবং পরিচম গ্রেথা থাকিত। 

এই চিত্রধানি একটি জৈনম্তুপের দৃশ্ত। চারিটি ধাপ 
উঠিয়! স্ন্দর কারুকার্য্য-শোভিত তোরণের ভিতর দিয়! 

রেলিংঘের! পরিক্রম-পথ দেখা যাইতেছে । তোরণের সর্ব- 

নি কড়িকাঠে একগাছ। মোট! মাল! ঝু'লতেছে । তোর- 

ণের উভয় পার্থে ছুইটি বিবসনা দিব্যাঙ্গনা নৃত্য ঙ্গিমা় 



জৈন যুগের মধুরা ৫৫ 

রেলিংএর উপর গাড়াইয় আছে। কর্ণ, ক, কটি, কর 

ও পদে অলঙ্কাব শোভা পাইতেছে। কটব্তত্ত করে যেন 

একখান! বসনাঞ্চল অযাত্র ঝুলিতেছে। ভাঙার পাশে 

দুইটা বিতর পাদগীঠের উপর সুগঠিত স্তপ্ত রহিয়াছে। 

ইহার উপব-দকূটা ভাঙ্গা গেলেও তথায় যে আর 

একট! পরিক্রমপথ ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। নীচে 

কুশানগণের মমছধের পূর্বকাঁলীন অক্ষরে খোদিত যে 

চাবি্ছিহ শিলালিপি আছে, তাহ! হইতে জানা যায় 

যে_নমা অইতানাম্-'ফগুযশা নটের ভার্ধ্যা শিবা, 

অহতগরণের পুজার জগত এই আহবোগপট করিয়া 

দিয়াছেন। 

১য় চিন্র-মধাস্থাংন ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট নিট যে 

শেষ তীর্থঙ্কর ন্াবীর বর্ধমানের, তাহ পাদপীঠে অক্চিত 

সি'চলাঞ্চন হইতে খুঝা যায়। ইহার তিনদিক পৌন 

করিদা ২৩জন পৃর্কতীথস্কর | বদ্দন'নের শিরে জটাভার 

তাহার পর কিরণছটা, তছুপান খিলানের মত যাহ! 

দেখ! যাইতেছে, ভাহা প্রসারিত শালবুক্ষের আভাদ। 

ষ্টার ৫ম শতাব্দীর অক্ষরে কেবল অন্পঃ “প্রতিমা শব 

লেখা আছে । এখান ১৮৯, সালে পাওয়া গিমাছে। 

৩% চিন্র_এটি একট শ্বেতান্বর-সপ্প্রদায়ের বিপুল 
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কায় ভীর্ঘককরের বিগ্রহ! ইহার উভয় বাছুর কিয়দংশ 

ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। শিলে কৃঞ্ণচত কেশদাম ও শিখা- 

গ্রন্থ। মথুরার বঙ্ধান। টিণা হইতে আরও কয়েকটি 
বিশালকায় তীর্ঘস্কর মুদি ১৮৮৯ থৃঅবে পাওয়া গিয়াছে। 
এটির আসনে সংবৎ ১.৩৮ (ৃঃ ৯৮* ) খোদিত আছে) 

সুতরাং মামুদ গিজনীব ৯১৮ খুষ্টান্দে মখ্রা-লুষ্ঠনের 
কয়েক বংসর মাত্র পক শ্বাপিত হইয়াছিল। 

ধর্থ চিত্র। এটি একটি দিব্যাঙ্গনা বা নর্তকার 

মূর্তি কোন স্ুপের রেপিস্ততস্তের একদিকে খোদিত। 

রমণী যেন চামর হস্তে বুক্ষকাঁণ্ডে হেলান দিয়া দাড়া 

ইয়। আছে। সর্বাঞ্ে গলঙ্কার। ইহার পাদপীঠে দুইটি 

দিংহ। এইরূপ খিবসনা নারীমর্তী কেবল জৈন 

স্তপেই খোদিত হইত। বৌদ্ধস্তপের নষ্িগুলি বসন- 
মণ্ডিত। 

জৈন স্তপের স্ুস্তে কয়েকটি দিগন্ঘরা রমণীর পাদ- 
পাঠে স্ৃলোদর কিনুত কিমাকার শুকরের মত এক- 

একটা মার ( সধতান ) হি অস্কত দেখিতে পায় 

যায়। কেন, তাহা বর্গতে পারি লা। «ই সবস্তগ্ের 

পম্চাদ্ভাগে বিচিত্র প্রশ্মুট কমলমাল|। স্তস্গান্রে 

এড়োভাবে আটা পাথরগুলিকে স্চি বলে, তাঁছাতে 
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বেশ সুন্দর সুদূর পুষ্প বা বিচিত্র আকারের জীব 
খোদিত থাকে। 

মে চিত্র। এ ছুইটি অষ্টপল-বিশিষ্ট মন্দির বা বরা 

নার থাম। দুইটারই মাথায় সিংহ ধোদিত। শিল্পকলা, 
বিদগণ বলেন যে, পক্ষযুক্ত-সিংহাজাকা মাতলাগুলে 

পার দেশের অন্ুকরণ। 

মণুধাৰ নানাস্থান ইইতে জৈন যুগের ভগ 
থণড সকল পাওয়া যাইতেছে । ভবে কঙ্কালী টিলা হইতে 

ছর্ধক সংথাক জৈন ধ্বংসা4শেষ মিলিয়াছে। পৰে 

আবঠাক মত আরও পরিচম দিব । 

মনশি চিত্রগুপর পরিচিত হথাস্থানে দেওয়া 

হছে 

গুরমা কারুকার্যা-খচিত বহুনপ্য স্তপঞ্চপি সন্তরাট 
বারাজারাই শিশ্মাণ করিতেন, তদভিন্ন মধাবিতত গৃঠস্তের!ও 

মনেকে টাদ| তুপিয়া স্তুপ শিশ্মাণ করিতেন। স্তপের গস 

গাতে ঠাদাদাতৃগণের নাম বোদিত থাকিত। বাচার! 

তাহা৭ পাঁরিতেন না- তাহার! আঘাগ-পট, শীলা-পট, 

স্গি। ব কু কষু্র পাষাপ-রঠিত-স্তপ স্থাপন করিয়! পৃজ| 
করিতেন। 



বৌদ্ধ যুগের মথুরা 

পাণ্চাতা পুরাততবিদ্গণের মতে মখুরা'নগরীতে 
কুষদীল! ও ত্রাহ্মণা;ধর্ম সংক্রান্ত যে সকল মূর্তি বা 
মনদিরাদি আঙ্জিকাঁপি দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়, সে সমন্তই 

আধুনিক ও কৃত্রিম। এখানে মৌগল-সঙ্কাট আকবরের 
সময়ের মন্দির বা তবনাদি আছেকি না সনোহ। তবে 

এখানে নানা স্থান খনন করি যে সমস্ত জৈন ও বৌদ্ধ 

যুগের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইতেছে, তীহার কোন'কোনটি 

ছুই সহস্র বতসরেরও অধিক পুরাতন। মখুরার কন্ধালী 
টিলা নামক স্থান হইতে কেবল জৈনপিগের শ্বেতার ও 

দিগম্বর উভয় সশ্রদায়ের নিদর্শন সকল মিলিতেছে। 

তদভিন্ন অপরাপর নানা টিল! ও স্থান হইতে বৌদ্ধ 

যুগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ (16119) পাঁওয়! যাইতেছে। 

দ্ধদেবের জীবনী মধো, কোন্ সময়ে ভিনি 
মধুরায় ধর্মপ্রচার করিতে আসিযাছিলেন, তাহার 

উল্লেখ না থাকিলেও চৈনিক পরিব্রাজকেরা, গরৃ্টীয় সপৃয 

শতাৰীর মধ্যভাগে এখানে বৌদ্ব-ধর্থের বিলক্ষণ প্রা 
ভাব দেখিয়াছিলেন। তাহারা বলেন, এখানকার 
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উপগুপ্র বিহারে বু্ধদেবের কেশ ও নথ রক্ষিত ছিল। 

বিংশটি সঙ্ছারামের মধো সাতটি স্তূপ বুন্ধদেবের সাক্ষাৎ 

শিষ্যাগণের নামে পরিচিত ছিল। এ সকল সঙ্ঘারামে 

বৌদ্ধ শাস্ত্রের সকল শাধাগুলির শিক্ষা ও আলোচন। 

হইত। বুদ্ধদেধের উপদেশ দিবার স্থান, পাঁদচারণ- 

স্বান, এমন কি পদচিন্ৃগুণি পর্য্যন্ত সহত়ে রক্ষিত 

ছিল। গ্রীষ্টার চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে ফাঠিয়ান এখানে 

কোন বাহ্ষণা-দেবালছ়ের কথার উল্লেখ করেন নাই। 

সপ্তম শতাবীর মধ্যভ।গে হিঃ সা, এখানে পাচটি" 

মাত্র হিন্দুদেবালয় ভিন্ন ভে স্কানে অবস্থিত দেখিয়া 

ছিঙ্গেন। ম্ৃতরাং এই উভয় সময়ের মধো গুপ্রুসম্রাট- 

গণের অধিকার-কালে মথুবায় বাঙ্ষণাধণ্ম প্রবর্তিত 

হইয়াছিল বলের সহজে অনুমান হয়। সেযাঠা হউক, 

আমর! বুদ্ধদেবের ভাবনী হইতে আরশ করিয়া 

অশোক, কনিষ্ত প্রতি হাতার মথুবার সত সাস্মষ্ঠ 

তাহাদের ইতছাস ও নিক পররব্রাজকদণের লিখিত 

বিবরণ সমঘ়ানুক্রমে পরে পরে দয়া যাইব । সথুরায় 

প্রাপ্ত বৌদ্ধমুগের কঙকণ্ডল মূর্তির চিত্র পাঠকগণকে 

দেখাইব। ধ্বংসাঁবশেষগুলির মধো কোন কোনটিতে 

দাতার নাম, বংশপরিচদ, কোন্ রাঙ্গার সময়ে স্থাপিত, 



৬০ মাথুর-কথা 

তাহা পর্যন্ত তৎকাল-গ্রচলিত লিপিতে ধোদিত 

আছে। 

তৌদ্জ হর্স । যে মহাপুরুষ তারতবর্ষে 

কত্রিয়কুলে জন্মিয়া তাপদবেশে তৎকাল-পরিজ্ঞাত 

এসিয়া-ভুখণ্ডের চীন, জাপান, মাক্ধুরিয়া, মাঙ্গোলিয়া, 

সাইবিরিয়া, তিব্বত, ভুটান, দিকিম, নেপাঁল, বম্মা, 

সাঁয়াম,। আনাম, সিংহল। এমন কি আফগানিস্থান, 

তুকাঁ্থান, স্ুমাত্রা, যাভা, এবং পারসোর কিয়দংশ পর্যন্ত 
নীতি ও ধর্মাপথের দেবতারপে পৃজিত হইয়াছিলেন, 
তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে প্রদত্ত হইতেছে । 

নেপাল রাজ্যের দক্ষিণে বর্তমান গোরক্ষপুরের 

অনভিদুরে রোহিণী ( আধুনিক নাম কোহাঁন ) নাস্মী 
কুদ্রগিরিনদী তীরে কপিলবস্থ নগরে (বর্তমান নাম 

নগরখাম ', শাকাবংশীয় রাজা শুন্ধোদন থুঃ পুঃ ষষ্ঠ 

শতাঁবীতে রাজত্ব করিতেন। ম্হামীয়৷ ও প্রজাবতী 

নামে তাহার দুই জন মঠিষী ছিলেন। রাজার ৫৫ 

বংসর বয়সে মহামায়ার গভে লুদ্ধিনী নামক প্রমোদ- 

উদ্ধানে শালবৃক্ষমূলে তাহার যে পুত্র তৃমিষ্ঠ হইয়াছিল, 
কীহার নাম দি্ধার্থ। 

পুত্র জন্মের সপ্তাহ পরে মহামায়র পক্তপ্রাপ্ধি 
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ঘটলে বিমাতা ও মাতৃঘস| গ্রজাবতী সেই শিলুকে লালন- 

পালন করেন। শৈশবে মিদ্ধার্থ শত ও শান্তবিষ্তায 

মুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। কালো যখন ইহার মতীর্ঘ 

৪ সথাগণ বিল্লাসবাসনে কালহরণ করিত, সিদ্ধার্থ 

তখন একাকী বৃক্ষমূলে বমিয়া গভাঁর় চিন্তাসাগরে 

মর থাকিতেন। মেই ইৈশব সময় হইতেই বুৰা। 

গিয়াছিল যে, এই শিশুর মন, সাংসারিক অলীক 

আামোদ প্রমোদ অপেক্ষা, কোন উচ্চতর বিষয্ 

আরুট। 

উনবিংশ বংপর বমক্রম কালে দেদদার্থ পিতার 

আদেশ-মত অশোকভাণ্ড উৎসবে এনোনীতা দগুপাশি- 

ঢহিত| গোপ|র সহিত পরিণযচত্রে আবদ্ধ হন। শুদ্ধেদন 

দৈবজনুখে গুনিয়াছিলেন যে, রোগী, জরা, মৃত্রা, বা 

মনামী দর্শন করিলে, পুল প্রবন্ধ! গ্রণ করিবে। 

এই য়ে শ্েছকাতর পিতা, নগরের বহিগেশে প্রাচীর- 

বেটিত নুরমা কাননে, পুন্রাকে বহি গৎ হইতে সত 

আবৃত করিয়া রাখেন। তথায়, নু্ধপ। নর্কী ও 

গাগিকারন্দ, তাহাকে গীতবাস্ধাদ আমোদ প্রমোদে, 

সতত মুগ্ধ করিয়। রাধিত। কিন্তু হহ! তাহার ভাল, 

লাগিত না। 
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উনব্রিংশ বৎসর বরংক্রম কালে ইনি কণেকদিন 

রথারোহণে নগর-পরিদর্শনে বাহির হইয়া, নগরের পুৰ- 

তোরণে জরাগ্রস্ত, দক্ষিণতোরণে ব্যাধিত্রস্ত, পশ্চিম- 

তোঁরণে কালগ্রস্ত, এবং উত্তরতোরণে তিক্ষুদর্শন করিযা 

সংসারে বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। সেই সম ইহার 

একটা ন্বশিশু জন্মিয়াছিল। পুক্রজন্মের সপ্তম রাত্রিতে 

ইনি স্নেহ, প্রেম, ধনসম্পদ, কুলগৌরব সমন্তই পরি- 
ত্যাগ করিয়া! একাকী 'কণ্টক' নামক আঙ্বোপরি আরো 

হণ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়! যান। পরে 

সারথী ছন্দককে দিয়, নিজ বন্থমূল্য বসনভুষণা দি 
পিতৃতবনে প্রেরণ করিয়া এক ব্যাধের 'নকট হইতে 

ছিয়্ কাঁধায়বাস গ্রহণ করেন। তিশি বৈশালী 

হইয়। রাজগৃহে পাগুরকোল নামক গুহার কিছুকাল 

অবস্থান করেন। টশীলীতে অবাঁড়কাঁলম্ নামক 

একজন হিন্দু যোগীর নিকট কিছুদিন যোগ শিক্ষা 

কয়রন। পরে রাজগৃছে যাইয়া ব্রাহ্মণ রুদ্রকের নিকট 

আরও কিছুদিন যোগাভ্যাম ক'রয়াছিলেন। ইহার পর 

তিনি গয়ার দক্ষিণে নৈরঞনা ( ফাল্গ ) নদীতীরে উরুবিদ্থ 

গ্রামে আসিয়া, অন্থথ-তকুমুলে বসিয়া বায়ুরোধ পূর্বক 

তপশ্চরণ আরম্ত করেন। এই স্থানে কৌগ্ডিল্য ও অপর 
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চারিজন লোক তাহার শিষ্য হইগাছিলন। তপোকিষট 

কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া শিয্ের] অবজ্ঞাভরে 

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই স্গ্রোধ- 

মূলে অবস্থান কালে, তথাঁকার শ্রেঠীপত্রী হজাতার দাদী 

পুরণ, আপিয়। ইহাকে পায়গান্র দি গেল। হহার 

পর তিনি আরও কঠোরতর তপশ্চরণে প্রবুত হইলেন। 

মার (বৌস্ধগ্রন্থের সতান । সপরিবারে আনিয়া, ইহার 

তপোভঙ্গ করিবার চেষ্ট! করিয়া নিরাশ হইয়া চলিয় 

গেল। তিনি ক্রমে বুদ্ধত্ব লাড করিলেন। 'মর্থাং 

পবো দিত” ফূপে যে মুহর্ডে জগতের হুখমমূছের উৎপত্তি 

৭ নিরোধের প্রণালী নির্ধীরপ করিয়াছিলেন, সেই 

মুহূ্ব হইতে তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ ভাগরিত বাজানী টপ|ধি 
পাত করেন। ধান করিতে করিতে তাহার আগ্মজ্ঞান 

9 বস্ধজ্ঞান ভিরোহিতত হইল। রিপুগণ ও পাপস্ভার 

ভম্মের মত বিধায় হইল। শারীরিক ক্রিদাগুলও সংযত 

হইল। চিত্তের চাঞ্চলা, আ.ধা, তৃষা, সুখ, ছঃথ, অনপরাগ, 

বিরাগ, কামনা, উদাসীন সকলই এককালে চিরতরে 

নির্বাণ লাভ করিল। হে মশ্বখতক্যলে তিনি বুদ্ধত্ব লান্ত 

করেন, তাহার নাম এখন বোধিক্রঘ হইয়াছেন। ইছার 

কিয়ংকাল পরে উড়িষ্াদেঈয় ছঃ্ন বণিক আসিয়া 
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তাহাকে উপাদেয় খাঁন ও বন্ত্রাদি দিয়াছিল। তিনি, 

বং যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, লেই সত্য জগতের 

ঘারে দ্বারে বিলাইবার জন্ত কতনংকল্প হইলেন। তিনি 
তথা হইতে বারাণলীর সাত মাইল উত্তরে খধিপত্তন ব1 

মুগদাবে (দারনাথে ) আসিয়! উপস্থিত হইপেন। সেখানে 

তাহার পঙামিত পঞ্চ শিষ্য কৌগিল্য, বাপ, ভদ্রজিৎ, 

মহানাম ও অশ্বজিৎ উপস্থিত হইল। তিনি এই পাঁচজন 

শিশ্যুকে নিজধর্শে দীক্ষা! দিলেন, বা! ধর্শচন্র প্রথম' প্রবর্তন 

করিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া! সেই পঞ্চ- 

শি্য আপত্তি ও আশ্রব হইতে নিবৃত্তি লাভ করিছা 

অহৎপদ লাভ করিলেন। তদনন্তর বারাণসীর একজন 

নত্াস্তবংণীয় ধনী শ্রেঠীপুত্র যণঃ আিয়। তাহার ধর্মে 

দীক্ষিত হইলেন। ইহীর পর হইতে তাহার শিষ্যসংখা। 

দিন দিন বাঁড়িতে লীগিল। এখান হইতে ভিনি রাজ- 

গৃহে ফাইয়। মগধরাজ বিঘিসারকে নি ধর্মে দীক্ষিত 

করেন। বিব্বিমার 'বেগুবন' নামে একটা রমণীয় উদ্ভান 

বৌদ্ধলংঘের বাসের অন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। 

বুদ্ধদেব রাজগৃহের *সপ্তপর্ণা” নামক গুহায় বসতি 

করিতেন সে সময় তিনি বহছুসংখ্যক মগধবাঁপীকে নিজ- 

মতে আনয়ন করেন। এই স্থানে শারিপুত্র ও মৌনগল্যায়ন 
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নামক দুইজন ব্রাঙ্ষণ আপিয়! তাহার প্রিয়শিষ্য হই 
ছিলেন। ক্রমে তাহার নাম দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইতে 

লগিল। তাহার পিতা রাব্র শুদ্ধোধন তাহাকে গৃছে 

লইয়। ঘইবার জন্ত লোক পাঠাইঘাছিলেন। তিনি 

স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে উপালী নামক 

একজন নুব! আলি তাহার শিব্য হইয়াছিল। কপিল- 

বন্ধতে উপস্থিত হইলে, তাহার পিতা, তাহার এই ভিঙ্গু- 

বৃতি দেখিয়া, অতিশয় আক্ষেপের সহিত, তাহাকে গৃহে 

প্রতাবর্তন করিতে অন্ুহোধ করিলেন। তিনি পিতাকে 

বুঝাইলেন যে, তিনি যে লোকছিতকর ধর্দপ্রচার-ত্রত 

অবলঘ্বন করিয়াছেন, তাহ! হইতে কিছুতেই নিরম্ত হইতে 

পারেন না। ক্রমে তাহার সপ্তযবষীয় পুত্র রাহুল ও 

পত্রী যশোধর! এবং রাজ্জবংশীয় অনেকে আসিয়া, তাহার 

শিদ্য হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে তাহার পিতৃব্য- 

পুল দেবদত্ত ও আনন্দের নামই বিশ্রেষ উল্লেখযোগ্য । 

কছুদিন কপিলাবন্ততে বান করিয়! বুদ্ধদেব 

শ্রাবস্তীতে আসেন। তথা অনাথপিগদ নামক এক ধনী 
বপিক তীহার শিষ্য হন এবং “জেঙবন" নামক সুরমা বছ- 

সূল্য উদ্মানটী বৌদ্ধসংঘের বাবহারের জন্ত দান করেন। 
এইরপে বুদ্ধদেব ভারতের নানা প্রদেশে যাইয়া ৪৫ 

€ 
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বমর যাবৎ নিজমত প্রচার করেন। প্রথমে তিনি 

নারীগণকে বৌদ্ধদংঘে প্রবেশীধিকার দিতে অসম্মত 

ছিলেন। পরে তাহার পিতৃবাপুত্র ও প্রিঃশিধ্য আনন্দের 
মনির্বন্ধ অস্ুরোধে, তাহার মত পরিবর্তন হইলে কুলাঙ্গ- 

নারাও বৌদ্ধ সংঘে প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি পাঁইয়াছিলেন। 

যলোঁধরা ও গোপ! তাহাদের নেত্রী হইয়াছিলেন! রাজ- 

গৃহে বিদ্বিপারের মহিষী ও অনেক পুরবাসিনীরা এই ধর্ম 

অবলম্বন করিলেন। 

বুদ্ধদেবের বম যখন ৭২ বৎসর, তখন মগধরাজপুন্র 
অজাতশক্র, পিতা বিদ্বিদারকে হত্যা করিয়া নিজে 

রাজসিংহাননে উপবিষ্ট হন। পরে অজাতশকুও 

অনুতণুচিতে আনিয়া, বুহ্ধদেবের শরণাপন্ন হইলে, 

বুদ্ধদেব তীহাকেও নিজ্ধ সঙ্ঘমধ্যে গ্রহণ করেন। এই 

অজাতশক্র,। শৌন ও গঙ্গা-দঙ্গমে পানী গ্রামে, দূর্গ 

নির্দাণ করিয়া পাঁটলীপুত্র ( পাঁটন1) নগর স্থাপন 

করেন। অজাতশক্র, বুদ্ধদেবের শিশ্য হইয়াও তাহার 
মৃত্যুর এক বৎমর পূর্বে, বলপূর্বাক শ্রাবন্তী ও কপিলা- 
বন্ধ নামক বুদ্ধের জন্মস্থান ও প্রচারস্থান ছুইটাকে নিজ 
রাজ্যাতুক্ত করিয়া লইয়াছিরেন। যাহ! হটক, ৮* বর 
বয়ক্রমকালে রক্কীমাশয় রোগে কুশিনগরে (গোরক্ষ- 
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পুরের ৩৫ মাইল পৃর্কে) বুদ্ধদেবের পরিংনির্বাণ লাভ হয়। 

তাহার দেহভম্ম লইয়া, ভারতের ১৭টা স্থানে দশটা স্ত,প 
নির্মিত হইয়াছিল। 

ুদ্ধদেবের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাম পাওযা 

যায় না। ভিনি ৩৫ বৎসর বয়ক্রমকালে বৈশাখমাষে 

পূর্ণিমাতিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এবং ৮* বংসর 

বেদে কুশীনগরে শালতরুমূলে বৈশাখমাসের পূর্ণিমা 

তিথিতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহার জীবিভ 

কালেই, ভ্রিপাটক নামক বৌদ্ধশান্ত্ের হুল শৃত্রগুলি 

সঙ্কলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইচাকে তাহার পুত্রের 

নাম দিয়! রাভলশৃত্র বলে। ত্রিপীটকের অর্থ তিনট 

পেটরা। কুত্্রপীটক, বিনয়পাটক ও অভিধর্মপাঁটক 
এই তিনটি লইযঘ়| ত্রিপীটক রচিত হইয়াছে। 

(১) মক্রপীটকে ব্দধন্েবের বচনাবলী প্রকটিত 

আছে, ইহাই মুল ধর্শগ্রন্থ। (২) বিনদপীটকে নানা 

ধর্দোপদেশ আছে। (৩) অভিধশ্পীটকে বৌদ্ধ 
পশনশাস্ত্র। বুদ্ধদেব কখনও মথ্রায় ধর্গ্রচার করিতে 

গিয়াছিলেন কে না, তাহা তাহার জীবনচরিত হইতে 

লুল্প্ জালা যায় না। তিনি ধর্খগ্রচার জন্গ ভারতের 

বহস্থানে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইতেন। সঙ্গে কেবল 
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কয়েকঞ্জনমাত্র শিষা থাকিত, সেজন্য বুদ্ধচরিত-লেখকের! 

সকল স্থানের সকল সংবাদ দিতে পারেন নাই । 

তবে চৈনিক পর্ধাটকেরাও সে বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, 

তাহা! পরে শুনাইব1 বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের 

পূর্বরাত্রিতে, সুঁভদ্রনীমে একজন বিদেশী লোক আসিয়। 

তাহার শেষ শিষ্য হইয়াছিলেন। আমার কোন প্রশ্নের 

উত্তরে, বৌদ্ধশান্ত্রে গ্রবীপ মহাঁমহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাস্তী 
মহাশয় বলিয়াছেন যে, স্থুভদ্র মুরার লোক। মধুরায় 

বুদ্ধদেবের গতিবিধি না থাকিলে স্ুভদ্র কখনই মধুর 

হইতে দূরদেশে কুশীনগরে আসিয়! শিষ্য হইতেন ন|। 

বৌদ্ধ মহাস্থবির যশ, সনবাস (অর্থ লোহিত বসন ) এবং 

উপগপ্ত, ইহারা সকলেই মথুরার লোক । 

বৌদ্ধমতের সারাংশ এইঃ_ ইহারা কোমৎ, মিল, 

ম্পেন্সরের ন্তায়, অধোক্ষজ ( ইল্জিয়-জ্ঞানাতীত ), অপ্রমেয় 

(801005410200 01010005/81)16),অবাঙ মনয়োগোচর 

বন্ধ বা ঈশ্বর সন্ধে একেবারেই নীরব ইহাদের মতে 

ব্রাহ্মণাঁদি কোনও বিশেষ জাতির বিশেষ ধর্মাধিকারিক্ 

নাই--অর্থাৎ ইছার! জাতিভেদ স্বীকার করেন না। 
মনুষযমাত্রেরই ইহাদের নীতি ওধর্শে মমান অধিকার। 
বৌন্ধমতে কণ্্ফল অবশ্বস্তাবী ; এবং ইহার! জন্মান্তরবাদ 



বৌদ্ধযুগৈর মধুর! ৬৯ 

স্বীকার করেন। মনোবৃত্বি বা কামনার বিমর্জন 
ভিন্ন জীবের শান্তি নাই। ধন্দ মনোগত,--আচারগত 

নছে। নির্বাণই পরমা শান্তি। যে অবস্থায় আত্মার 

অন্িতমাত্র থাকে, অথচ চিন্তা, কামনা, মুখছুংখান্থৃভূতি 

থাকে না, তাহাই 'নির্বাণ' বা শাস্তি। ইছাদের মতে 

"্মনোনিবৃত্তিঃ, পরমোপশাস্তি; 1” 

বুদ্ধদেব ও তাহার শিবের! পুর্ধবর্ণিত জীবহিংসা- 

বহুল ব্রাঙ্গণদিগের হজ্ঞাদি ধশ্ানুষ্ঠানের বিপক্ষে, 

সর্ধজনে বুঝিতে পারে একপ প্রচলিত সরলভাষায় 

ভারতের গ্রামে গ্রামে ৪ ছারে হারে নিজ ধশ্বমত 

ঘোষণ| করিয়! দিয়াছিলেন। বিদ্বিসার, অজাতশত্র, 

কনিষ্ক ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সয়াটেরা ও অসংখ্য রাজার! 

এই সরল ৭ ভ্বদয়গ্রাহী ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়| 

পৃষ্ঠপোষকঠ। করিয়াছিলেন। অনতিকালমধে] বৌদ্ধ- 

ধর্ম সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ধ হইয়া, এসিয়। মহাদেশের 

প্রায় সমস্ত ভাগেই ছড়াইয়া' পড়িয়াছিল। আজিও 

পৃথিবীর শতকরা ৪* জন লোক তীহার প্রবঠিত 

ধর্ম পালন করতেছে। দেই জন্তই বুঝি আপন 

সাহেব তীছাকে “প্রাচাজে]তি” (14006 01988 ) 

'আধ্য| দিয়ছেন। এসিঢাখওড দূরে থাক, ইউরোপ 



৭৪. মাথুর-রুথা 

ও আমেরিকার মহামহ! পত্তিত্তগণ পর্য্যন্ত তাহার নামে 

ুগ্ধ। রীজ ডেতিডস্ বলিয়াছেন__ 

*(92109102/5 11010  00810100 5 

81010078015, 70 0101020]য 0661060 11117561? 

€0 06 006 10036 00160 ৫%001610৮ ০1 01৫ 

9010 05 8190100 £0100 (16 10660190016 

0160) 011৫ 16 000 01215 106 0121030 10: 11123 

0006 176 95 07৩ 01606650 19856 200 10651 

01 016 73100119” 

ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈষবসন্্রদায় তাহাকে 
বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আবার 

অপরাপর সম্প্রদায় তাঁহার উপর এত বিরক্ত যে, তাহাকে 
নাস্তিক ও চোর প্রতৃতি বলিয়া গালি দিয়া, 

বান্মীকি প্রণীত রামাদণের মধোও তাহার নিন্দা 
করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীরামচন্ত্র জাবালী মুনিকে 

বলিতেছেন £-- 

“্যথ! হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধতাথাগতং নান্তিকমত্্ বিদ্ধি। 
তশ্মান্ধি যঃ শকাতম: প্রজানাং, স নাস্তিকেনাভিমুখো 

বুধ; স্তাৎ।* 

অর্থঃ চোর যেক্সপ দণতার্ঘ, বুদ্ধমতানুধায়ী তথাগত 



বৌদ্ধযুগের মথুরা ৭১ 

নাস্তিকেও আপনি সেইরূপ দণ্ডীহ জানিবেন। 

প্রজাগণের বুদ্ধিপরিশুদ্ধির জন্য নাস্তিককে দণ্ডিত কর! 

রাজার কর্তবা। পণ্ডিত ব্যক্তি নান্তিকের সহিত 

আলাপ করেন না।--অযোধ্যাকাঁও, ১*৯সর্গ, ৩৪ গ্লোক 

দেখুন ৃ 

আরও একটা আশ্র্য্যের কথ| এই যে,রামায়ণে উত্তর- 

কাণ্ডে শ্রীরাম ও তাহার ভ্রাতারা, আপন আপন উত্ত- 

রাধিকারিগণকে, যেসকল নগরের রাজা করিয়। দিয়া- 

ছিলেন, সেগুলি আধুনিক প্রশ্মতাবিকগণের মতে বৌদ্ধ" 

দিগের প্রধান আড্ডা । যথ|ঃ-_রামচগ্রের পুত্র কুশকে 

কুশাবভী? ঝা কুশাগ্রপুর, অর্ণাৎ বৌদ্ধদিগের বর্তমান 

রাজগ£); লরকে 'শরাবতী--বৌদ্ধদিগের শ্রাবন্তী; 

ভরতপুন্র তক্ষকে গান্ধারের তক্ষশীল! এবং পুস্কলকে 

পুঙ্বলাবতী বা আধুনিক 'পেশোয়ার' ; লক্মণপু্র অঙ্গদূকে 

কারাপথ বা! অঙ্গদীছ। (কালাপথ গ্রঘাশ হইতে ২৫ ক্রোশ 

উত্তর-পশ্চিমে, এখানে অনেক বৌন্ধ্বংসাবশেষ পাওয়া 

গিয়াছে) ও চত্রকেতুকে চশ্ত্রকাস্ত! (মল্লতূমিতে অবস্থিত), 

(শেষোক্টা কোন্ স্থান ঠিক জানা যায় নাই। কেচ কেচ 
ইঞ্কাকে লক্ষণাবতী / লক্ষৌ ) বলেন। তবে লক্ষৌয়ে বসুন 

টিলা, হনুমান-টিলা, প্রভৃতি ঈিলাগুলি বোদ্ধগ্থপ কি না, 



৭২ মাথুর-কথা 

তাহ! বলিতে পারি না।) শত্রুদের পুত্র হুবাহকে মধুর 

ও শক্রঘাতীকে বিদিশা বা অবস্তী_ বর্তমান উদ্জর়িনী। 
এমন কি ৃর্যাবংশীয় রাজগণের প্রসিদ্ধ অযৌধ্যানগরীর 
বৌদ্ধনাম 'সাকেত' বা €বিলাখা।” 

চৈনিক পরিব্রাজক হিউংন্ব-সাং সপ্তম শতাব্দীর 

মধাভাগে কৌশান্ধী হইতে এই বিশাঁথা বা অযোধ্যা 

আমিয়া ২*্টা বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তিন সহঙ্শ্রমণ দেখেন 

এবং রাজধানীর উত্তরদিকে রাজপথের পার্থ্ে একটী 

বৃহৎ সঙ্ঘারামে, তিনি ধর্পাঁল নামে একজন বৌধি- 

সবের সঠিত সাক্ষাংলাভ করেন। ইহার অললীুরে 

বিশাখা নামক সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত নির্ধালা- 

পুষ্প হইতে সমৃৎপন্ন একটা ৭ ফুট উচ্চ বৃক্ষ দেখিয়া, 

ছিলেন। প্রত্নতব্বিং কানিংহামূ লাছেব অযোধ্যা পরি- 

দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, অযোধ্যার পূর্বঘারে 

অবস্থিত রামকোট ছুর্গ, মনি পর্কাত,। কুবের পর্বত, 

গরীব পর্বত, গ্রতৃতি স্তপগ্ুলি এক মময়ে বৌন্ধন্তপ 
ছিল। ধুন! তাভাগের হিন্দুনাম হইমাছে। আমা 

দের এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, বারাপসী, মগধ, 

রাগ, মধুরা, বৃন্দাবন প্রস্ততি অনেক হিনুতীর্থে 
বৌদ্ধ্ংসাবশেষের উপর হয় মুসলমান, নতুবা! 



বোদ্ধধুগের মধুর ৭৩ 

ইংরাজ আমলেই ব্রাঙ্গপ্য দেবদেবীর স্থাপিত 

হইয়াছেন ।  - 

অনেক অভিজ্ঞ থৃটানেরাও বলিয়! থাকেন যে, তাছা- 

দের বাইবেলোকজ ঈশ্বরের দশটা গ্রহ্তাদেশ (160. 0০01 

17570106009 ) বৌদ্ধদিগের দশ-শীল হইতে সংগৃহীত) 

এবং তীহাদের ক্যাথলিক ধর্গ্রন্থে বুদ্ধদেবকেই সাধু 
জৌমেফৎ (98106 ]039101700) নামে অভিছিত করা 

হইয়াছে । 

বৈষ্ণব কবি জয়দেব ধাহার কারুণা গুণে মুগ্ধ ইয়া, 

*নিন্দসি যঞ্তবিধে রহহ শ্রুতজাতং | 

সদয়-ছুদয়-দশিত পশুধাতং ॥৮ 

বলিয়। স্তব করিয়াছেন, তীহারই উদ্দেশে আবার 

খন্প-পুরাণের কাশীথণ্ডে লিখিত আছে-_“বিষু বৃদধ- 

রূপে অবতীর্ণ হইয়া মোধধশ্ প্রচার করাতে দেবতারা 

কাশ ত্যাগ করেন” এই উকি হইতে মনে তম, 

পুরাণকার বোধ হয় শৈব,_-তিনি বৌদ্ধমতের বিরোধী 

ছিলেন। 

আরও এ নিন্দাটাও প্রচলিত আছে যে--“মায়াবাঙ- 

অসন্ছান্ত্রং প্রচ্ছং যৌদ্ধ মুচ্যতে।” বৌদ্ধের! বর্গ স্বীকার 



৭8 মাথুর-কখ। 
করেন না। শঙ্করাচার্যয-প্রবর্তিত বৈদাস্তিক মায়াবাদে 

্ষদ্বীকার থাকিলেও সে ব্রন্মের কোন গুণ ঝ! শক্তি 
নাই । সেই জন্তই বোধ হয় উপরিউক্ত প্রবাদ রটিয়াছে। 
বৈষ্ণব বৈদান্তিকেরা বলেন, ব্রঙ্গ অনন্ত পক্তিময়। 

মূলে মতের এইক্সপ গ্রভেদ থাঁকিলেও বৈষ্বগণের' 

অনেক আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, এমন কি পরি- 

চ্ছদাদি প্যান যে বৌদ্বশ্রমণগণের অবিকল অন্থৃকরণ, 

তাহ। বেশ বুঝিতে পারা যায়। 

বৌদ্ধ শ্রমণের! মন্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন, বৈষণব- 

দের মন্তকে কেবল একটা শিখ! ভিন্ন অপর সমস্ত অংশই 

মুণ্ডিত। শ্রমণের! ত্রিচীবর অর্থাৎ তিনধানি মাত্র 

বসন অঙ্গে ধারণ করিতেন। যথা: 

১ম--অন্তবণস-_-অর্থাৎ কৌপীন, 

২য--তছুপরি সঙ্ঘটী, ছিরাবৃত্ত পরিচ্ছদ, অর্থাৎ 

দৌফেরা বহির্বাস, 

৩য়--উত্তরাঁসঙ্গ অর্থাৎ উড়ানি। কেবল বসনের 

মধ্যে প্রভেদ এই যে, শ্রমণের|! পীতবর্ণ বসন পরিতেন, 

বৈষবদিগের বসন শ্বেত বা গৈরিক বর্ণের হই 

থাকে। শ্রমণদ্িগের হস্তে ভিক্ষাভাজন থাকিত; 

তৎপরিবর্তে বৈষবদিগের স্বন্ধে ভিক্ষার ঝুলি বিলদ্বিত। 



বৌদ্ধযুগের মধুয় ৭৫ 

কোন কোন বৌদ্ধতিক্ষ, বাউলদিগের মত 'অগ্র- 
পদীন__মাথা বা গল! হইতে পা পর্্ন্ত লক্ষিত 

জামাও ব্যবহার করিতেন। 

বৌদ্ধেরা জাতিতেদ মানিতেন না। ভক্তমাল 

গ্রন্থের ৬ঠ মালায় শ্রীগুইরাজার চরিত্রে দেখিতে 

পাই £-- 

“বৈষ্ুবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে। 

সেই জন নারকী মজে ছুংখের সাগরে ' 

বৈষ্ণবেরে নীচ জাত করিয়া! মান্ু। 

নিশ্চয় যে সেই জন নরক তুষ্জ়॥ 

ই শ্রন্থের ফোড়শ মালায় শ্রীকইদাসের চরিতে, 

পাওয়! যায় £-_ 

“ত্াঙ্গণ পবিশ্র জাতি হইয়া কি পায়। 

নাচ জাতি হরিভকে কি ন! লভ্য হয়। 

স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্ম মৃত্যু হয়। 

পুনর্ধার নীচ জাতি কুলেতে জন্মায়” 

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, 

ষে, প্রকৃত বৈষবের! জাতিভেদের পক্ষপাতী নহেন। 



প মাথুর-কথা 

চৈতন্থচরিতামূতের মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছদে 

চৈতন্তদেব বাঁরাণসীধামে সনাতনকে নিয়লিখিত রূপ 

'বঞ্চব-লক্ষণ বলিতেছেন £-_ 

“এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ । 

সব কহা নাছি যায় করি দিগদর্শন | 

কূপালু অকৃতদ্বোহ সত্য সার মন। 

নিদ্দোষ বদান্ত মৃহ শুচি অকিঞ্চন॥ 

সর্বোপকারক শান্ত কৃষক শরণ । 

অকাঁম নিরীহ স্থির বিঞিত যড়৭ ॥ 

মিতভুক্ অগ্রমন্ত মান্দ অমানী। 

গম্ভীর করুণ মৈত্র কৰি দক্ষ মৌনী।॥” 

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে বৈষ্ণব্দিগের অনস্ত 

গুণময় ব্রন্ধ-_“কুফেকশরণ” শব্ষের স্থানে 'অহিংসা- 

পরায়ণ শব্দ থাকিলে শ্রমণ-লক্ষণের সহিত অবিকল 

মিলিয়। যায়। 

আবার বৈষ্ণবদিগের নিষ্কাম কর বা ঈশ্বরে কর্শ- 

ফল-সমর্পণের সহিত বৌদ্ধদিগের “কামনানিবৃবি'র 

কতকট। সাচৃণ্ত লক্ষিত হয়। 



বৌদ্ধযুগ্নের মধুর! ৭৭ 

তবে এ কথাটা আমর! বলিতে বাধা যে, বৌন্ধ 

শ্রমণেরা জৈনদিগের মত একেবারেই নিরামিষাশী 

ছিলেন না। তৎপরিবর্তে বৌদ্ধ শ্রমণেরা। শ্বছস্তে জীব- 
হতা! ন। করিয়া, আধুনিক কোন কোন বাঙ্গালী 
গোস্বামী বা! বৈধঃবদিগের মত অপর জন কর্তৃক নিহত 

মৎু-মাংসাদি উদরসীৎ কছিতে পরাঘুখ হইতেন না। 

বৈষবশীন্ত্রমতে বুদ্ধদেব বিজুর নবম অবতার ।, 

মত্ত হইতে আরম্ত করিয়া কহি পর্যাস্ত বিষ্ু। বা তাহার 

দশ অবতারের ষে কোন মৃধ্বির উপাঁসককেই বৈধ 

নাম দেওয়া হইয়। থাকে । সুতরাং বৌদ্ধগণকে 'বৈষাৰ? 

থা। দিলে অসঙ্গত হয় না। তথাপি বৌদ্ধের। বর্গ 

বা ঈশ্বর শ্বীকার করেন না বলিয়া গৌড়ীয় বেষৰ 

সম্প্রদাঘ বৌদ্ধদ্বিগের উপর বিল্পপ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন।' 

চৈতন্থ ভাগবতে লিখিত আছে যে, আক্রোধ পরমানন 

নিতযানন্ প্রন তীর্ঘভ্রমণ-কীরে এক বৌদ্ধদঠে যাইয়। 

বৌদ্ধগণের মাথায় লাখি মারিলে “পলাইল বৌদ্ধগণ 

হাসিয়া ভাসিয়। |? 

চঞিতামুতের মধযলীলায় নবম পরিচ্ছেদে দেখিতে 

পায় যায় যে, চৈতস্থদেব ঘখন দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে 

পিযাছিলেন, তখন ব্রিপন্ী ত্রিমল্লে পৌছিবার পূর্বে, 



প৮ মাথুর-কথা 

একটা বৌদ্ধমঠে উপস্থিত হন। তথাকার নহাপপ্তিত 
'বৌদ্ধীচার্য্য ও তাহার শিষ্যগণের সহিত মহা প্রভুর 

অনেক তর্ক বিত+ হয়। ভাহারা পরাস্ত হইয়া, মহা" 

গ্রভুকে বিষুর প্রসাদ বলিয়া অমেধ্য থাস্ত আনিয়! দিয়া" 

ছিল। এমন সময়ে, অকন্মাৎ কোথা হইতে একটি 
বৃহৎ পঙ্গী আমিয়, থালিটা মুখে লইয়। বৌদধাচার্যোর 

মাথার উপর এত প্রবল বেগে ফেলিয়া দিগ্লাছিল যে, 

বৌধীচার্ধ্য তাহার আঘাতে অচেতন হইয়। পড়িয়া- 
ছিলেন। পরে কৃষ্নাম শুনিয়। তাহীর চেতনা লাভ 

হয়। এই মকল হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রা 
সাড়ে চারিশত বমর পূর্বের চৈতন্তদেবের সময়েও ভার- 

তের কৌন কোন স্থানে বৌদ্ধমঠ বিদ্যমান ছিল। 
আজিও নেপাল, ভূটান, দার্জিলিং, সিকিম প্রতৃতি স্থান 

ছাড়! অন্ধ কোন স্থানে প্রকাশ্র বৌদ্ধমঠ আছে কি না 
জানি না। তবে অনেক বোৌদ্বমূত্তি ও আচার- 

বাবার হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সংশয় 

নাই। 
পুরাণগুলির মধ্যে যেমন শিব-ভক্কের! শিবের 

মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্ত ব্রঙ্গা ও বিষ্ণুর প্রভাব হাস 
করিয়। দিঘ্াছেন। এবং বিষুতকেরা যেমন বিষুকে 



বৌদ্ধমূগের মথুরা ৭৯ 

“শিববিরিফিছৃতং* বলিয়া বাড়াইয়া থাকেন, বৌদ্ধ 

পুঁধিতেও সেইরূপ, ব্রহ্ম! ও ইন্দ্র বুদ্ধদেবের সাচচর্য্য 
করিতেন বলা হইয়াছে। কোথাও ব্রঙ্গা বা ইজ 
আসিয়া! বুদ্ধদেবের মাথায় ছাত| ধরিতেছেন, কোথাও 
বা ইঙ্জ রাত হইতে অবতীর্ণ হইয়। বুদ্ধদেবকে 

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিডেছেন। কলিফাতার 

যাছঘরে এইরূপ ভাবের প্রন্তরাক্কিত ছুইচারিখানা 

প্রাচীন নৃঠি দেখিতে পাওয়া যায়। ভবে বৌদ্ধ গ্রন্থে 

বিষ ও শিবের কোনন্নপ উল্লেখ আছে কি ন| জানি 

না। 

বৌদ্ধদিগের যধো ধীহারা স্থবিরবাদী (রক্ষণশীল 
সন্প্রদায়), তীহার! (১) দীপন্কর, (২) কৌগিলা, 

(৩) মঙ্গল, (৪১ সমন, (৫) রেবত, (৬) শোভিত, 

(৭) অনেকদর্শা, (৮) পদ্প, (৯) নারদ, (১*) 
পল্মোতর, (১১) নুমেধাঃ। (১২) ম্বজাত, (১৩) প্রিেশী, 

(১৪) অর্ধদর্শী, (১৫) ধর্শদশাঁ, (১৬) সিদ্ধার্থ, (১৭) তি, 

(১৮) পুস্য, (১) বিপম্চী, (২০) শিখা, (২১) বিশ্ব, (২২) 

তুচ্ছ, (২৩) কনক মুনি ও (২৪) কান্তপ নামে চতুবিংশ 

জন মাত্র বুদ্ধ মানেন। আর ধাহার! মহালাজ্ধিক অথবা 

উদ্ধার মভাবলক্বী, তাহার! অসংখ্য বুস্ধাবতার মানেন। 



মাথুর কথ 

বোধিসন্ের মুখ্য অর্থ, যে জীব বোধি বা বুদধত্ব লাভের 
জঙ্প আগ্রহশীল। দিদ্ধার্থ পূর্বজন্মে বোধসত্ব ছিলেন 
ও বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব পর্যান্ত, তাহার বোধিসত্ব আখ্যা 

ছিল। অবলোকিতেশ্বর, মধু, সমস্ত, ভদ্র, মারীচি, 

বজপাণি, মৈত্রেয় প্রভৃতি করেকটি বোধিসত্বের না 
ইহাদের গ্রন্থে পাওয়! যায়। বোধিম্থগণের মৃত্তিগুলি 
বস্ালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ উপাঁনকেরা' 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত £_-১স--শ্রমণ__ইহীরা শিক্ষার্থী) 

_২য় ভিঙ্ষু--ইইারা সাধনমার্গে অগ্রসর ;-ওয় অর্থৎ 

_বীহীর! সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন_ুক্ত পুরুষ | 

স্তপ বলিলে বুদ্ধাদব বা কোন বৌদ্ধ সাধুর দেহাব- 

শিষ্ট বা শরীরধাতুর উপর মৃত্তিকা বা পাষাণ- 
নির্িত, অর্ধগৌলাকীর, বা কোনক়ূপ কোণবিশিট 

উচ্চ টিলা বুবীয়। কোন কোন ম্মরণযোগা পবিত্র 

স্থানের উপরও স্তুপ নির্িত হইত। এইয়শ স্তপ- 
নির্মাণ বৌদ্ধগণের একটী পুধ্য কর্। কতকগুলি 
সপ অর্থগোলাকার, তাহার চতুদ্দিক বেন করিয়া 

পরিক্রমাপথ থাকিত। আর তৎপার্থে চারিদিকে কারু- 

কারযযযুক্ বেষ্টন থাকিত ও পরিক্রমাপথে প্রবেশের 

জন্ত চারিটা উচ্চ তোরণ থাকিত। কোন কোন স্ত,গ 



বৌদ্ধযুগের মথুয়া ৮১ 

চতুক্ষোগ ব। অইকোগ হইত। গ্তপের গায়ে কুলুদী 

মধ্ো পূর্বদিকে অক্ষোভ্য মৃত্তি, পশ্চিষে অমিতাভ মৃত্বি, 

দক্ষিণে রতবণন্তব মৃত্তি, ও উত্তরে অমোঘসিি মৃত্তি 
থাকিত। মধ্যস্থানে ধ্যানী বুদ্ধ। বা বিরোচন মৃত্ি 

থকিত। বৌদ্ধদিগের শীতলাদেবীর নাম--হারীতি। 

সঙ্ঘারাম বলিলে বৌদ্ধদিগের সমগ্র দেবকুল বা 

দেবালম ( 3009900 08121)1151101001) বুষায়। 

তন্মধ্ো বুদ্ধদেবের মলির, শরীর-ধাতু-রক্ষার বা কোন 

পবিজ্র ঘটনার ৃতিন্তুপ, এবং অর্ঘৎ, তিশ্ষু ও শ্রমণ- 

গণের বাসের জন্ত ক্ষু্র কু কুটুরী থাঁকিত। তৎমঙ্গে 

মতিথি অভ্যাগতের জঞ্গ ধর্শশালাও দেখিতে পাওয়া 

ঘাইত। ইহার সছিত আরাম বা ফলপুপের উপ্ভান 
রচিত হইত। চৈত্য অর্থে কু পৃজান্থান বা যথায় 

চিতাম্ম প্রোথিত থাকে। বৌদ্ধদিগের অনুকরণে 
যথুরাপ্রদেশের অনেক বৈষবের! চিতাদথ অস্থি ব| 

দেহধাতু, নানা দেবস্থানে, ব! কুঞ্জে আজিকার দিনেও 

প্রোথিত করিয। থাকেন। তদুপরি কেহ তুলসীমঞ্ 

কেছ বা রাধাক্কফের চরণচ্ছি দ্াপিত রাখেন। 

এগুলির নাম এধন সমাজ বা সমাধি-যেমন বুদ্দাবনে 

চৌধটি মোঙকান্তের সমাজ। 

ঙ 



৮২ মাথুর-কথা 

বৌদ্ধের! হিন্দু ও ঠজনদিগের মত নির্দিষ্ট তিথিতে 
উপোবথ ব| উপবাঁন করিতেন। 

বৈষবের মতে প্যেই গুরু সেই কৃষঃ, না ভাঁবিও 

আন্।” বৌদ্ধেরা আদৌ শুন্তবাদী হইয়াও গুরুকে 
ঈশ্বরের স্তা় ভর্তি করিতেন। বৈষণবদিগের মত 

বদ্ধ শি্বের| ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি নিজ দেহ 

পর্য্যন্ত গুরুর সেবার জন্ত অর্পণ করিতে কুত্ঠিত 

হইতেন না। তীহারা প্রথমে বুদ্ধদেবকে, পরে 

বুদধ। ধর্ম ও সঙ্ঘ_এই ত্রিরত্বের পুজা প্রবৃত্ত 
হন। কালক্রমে বৌদ্ধরা হিন্দুগণের দেখাদেখি, 
মধু অবলোকিতেশ্বর, হারীতি, মারীচি, জন্তলা, 
প্রভৃতি বছুসংখ্যক গেবতার কল্পন! করিয়৷ পুজ্পা করি- 

তেন। 

বৌদ্ধদিগের মধ্যে হীনযাঁন ও মহাষান নামে হুইটা 
সপ্্রদায় ছইয়াছিল। হীনযানেরা শূন্তবাদী ও আপনার 
আত্মার মঙ্গরেক্ছু। মহীযানেরা। বুদ্ধদেবকেই মুক্তিদাতা 

মনে করিয়! স্তব স্তুতি পৃজ। করিতেন ইহার! “সর্ঝননানাং 

হিতে রতাঃ।* পরবর্তী কালে মন্্রধান, বন্রধান, সহজ- 

যান, কালচক্রযান প্রভৃতি বু শীখান্ন বিতক্ত 

হুইয়। পড়ে। যান শবে পন্থা বুঝায়। 



বৌদ্ধধুগের মথুরা ৮৩ 

হীনযানের! পালি ভাষায় জাতক পাম দিনা ৫৫৫ধানি 
গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম'বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 

নহাযানের লোকেরা & সকল জাতকের উপর ততটা 

আস্থা স্থাপন করেন না। ইহাদের গ্রন্থের নাম-'অবদান!। 

খুটায় একাদশ শতকে কাশীর-প্রদেশে ক্ষেমেলগ বাদাম 

নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত “বোধিসবাবদান কল্পলতা” 

নামে একথানি উৎকৃষ্ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়| গিয়া. 

ছেন। ললিতববিষ্তর নামক বুদ্ধ চরিভখানি সংকুত 

ভাষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এপি অশোকাবদান, 

লগতজন্মাবদান। মহাবন্বমব্পান প্রভৃতি অনেকগুলি 

অব্দান-গ্রন্থ আছে। 

এই সকল জাতক এ অবদান গ্রন্থগুল্ির মধ, 

আমাদের পুরাণাদির স্ায় অনেক অলৌকিক অনৈসর্গিক 
ও অতিরঞ্জিত আখ্যান আছে। সেকাগের লোকেরা, 

বিশেষতঃ অশিক্ষিত সমাজে,অলৌকিক (ক্রিয়] 1011906) 

ভিন্ন, কোন দেবতার প্রতি শ্রচ্ধ। বা ভক্তি করিত না। 

আঙিকার দিনেও, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নরনারী- 

সমাজে লে হর্বলতা ও কুসংস্কার বুচিয়াছে কি? 



অশোক-মুগের মথুর। 

পৌরাণিক যুগে বজনাতের পর মথুরা কোন্ 
রাঁজার অধীন হইয়াছিল, তাহার বিবরগ পাওয়া যায় 
না। কাশীরের রাজ-তরঙ্িণীতে কর্ণ, গোনা ও 

গ্রমোদ নামে ভিন জন রাজ| কিছুদিন এখানে রাজত 

করিয়াছিলেন বলি! উল্লেখ আছে। বিষ ও বায়ু 

পুরাণে লিখিত আছে যে, মধুরা এক সময়ে সান 
অনীর্ধ্য নাগরাজগণ্রে রাজধানী হইয়াছিল। তীহারা 

স্সবিভূষিত দেবসর্থির পৃ! করিতেন। এরূপ কয়েকট। 

মূর্তি মথুরায় পাওয়! গিচাছে। মে মকল কথা পরে 

বলিব। অভিনিক্ষমণ নামক একখানি বৌদ্ধগ্র্থ চৈনিক 

ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, 

সুবা্ছ নামে একজন ধর্নিষ্ঠ হিদুরাজ| মখুরায় 

রাজত্ব করিতেন বলয় বন্ধদেব এস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, 

নাই। তৎপরে উতিহীগিক যুগে বৃদ্ধদেবের পর মধুরা় 

কোন্ কোন্ রাজ! আধিপত্য করেন, তাহা অজ্ঞাত; 

তবে মৌর্ঘামজাট চক্রের ময় হইতে যে মধ্রা- 

প্রদেশ ভীহার অধিকারতৃষ্ক হইছিল, তাহা! 



অশোক-যুগের মধুরা ৮৫ 
ইতিহাসে পাওয়! যায়। চন্্রগুপ্ত কোন রূপ কীত্ধি- 
কলাপ মণুরায় স্থাপন করিয়াছিলেন কি না। তাহার 

প্রমাণ আগ্িও পাওয়া যায় নাই। তাহার 

পৌন্র সমাট, অশোক মণ্রায় তিনটি স্তুপ থে শির্খাণ 

করিয়াছিলেন, সে কথা ভিয়-সাঙের গ্রন্থে পাওয়া যায়| 

অশোকন্তপ্তে যেরূপ মাথল! দেও! থাকে, অনঙ্গন্গপ 

মাথলা দেওয়া কয়েকটা! অপেক্ষাকৃত ছোট ভিত্ত মধুয়ার 

কঙ্কামী টিলার নিকট পাওমা গিয়াছে। মেগুলি 

হয়ত কোন দেবমনিরে সংল্ ছিল। অশোকের 

বধ পুর্ব হইতেই মণুরা বৌদ্ধধশ্ম প্রচলিত 
ছিল। তাহার সময় হইতেই সমগ্র ভারতে, কোথাও 

বা! ভারতের বহির্দেশ পর্যাস্ত বৌদ্ধধশ্ম বিশ্ৃতিলাভ করে। 

সম্রাট অশোকের আদেশরুমে বৌদ্ধন্তপ। চৈতা, 
সংঘারাম প্রভৃতি বিশেষভাবে যে শিল্পকল!-বিভূষিত 

হইয়াছিল, তাঁহার প্রমাণ আলি পর্যন্ত ভারতের 

নানাস্থানে জাজল্যমান রছিচাছে। কালের কঠোর 

অপরিার্ধ্য শানে বাঁ রা ও ধর্াবিপ্রবে সেই 

কীর্তিগুল কোধাও মান 3 ভগ, কোথাও বিনষ্ট, 

ফোথাও বা রূপান্তরিত হইযাছে। মধুরার খদৃষ্টেই বা 
সে অলঙ্ঘা-লিপি বিফর হইবে কেন? মধুরা-নিবালী 



৯৬ মাথুর-কথা 

বৌন্স্থবির যশ ও সনবাঁসের বিশেষ কোন আখ্যান 

পাই নাই। প্রথমে সম্রাট অশোকের ইতিহাস দিয়া, 
পরে তাহার গুরু উপগুপ্তের পরিচয় দিব। 

বলিতে কি, সয়ট, অশোকের উদ্ভোগে ও প্রযত্রে 

বৌদ্ধধর্ম রাজ-ধন্ধে পরিণত হইয়া, একসময়ে, বৈদ্দিক 

্াহ্মণাধর্মকে অধংকৃত ও হীনপ্রভ করিয়। দিয়াছিল। 

জাতি-বিচারের বালাই ন! থাকাতে সে সময়ের 

অধিকাংশ রাজারা পর্যান্ত সাননে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় 

লইয়াছিলেন; সাধারণ প্রজীগণের ত কথাই নাই। 

অশোক 

ৃষ্পূর্ব ২৯৭ বৎসরে মৌর্যাসয়াট মহাবীর চস 

দেহত্যাগ করিলেন। তাহার পুত্র বিনুমার পাটলিপুন্ 

নগরে পিতৃসিংহালনে উপরি হইলেন। তাহার 

সুভদরাঙগী নায় ত্রাঙ্মণজাতীয়। মহিষীর গর্ভে অশোকের 

জন্ম হয়|” যৌবনারস্তে অশোক সিদ্কুনদ- 
পেস িপপি 

* হৃতত্া্দীয মাহে এই আখাগিকাটি শুনিতে পাওয়া যায়। 

_ সৃতবজাজীর পিতা, দৈবজ মুখে ইহার গর্ভে রাজচক্রবর্তী 
সন্তাদ হইবে শুনি, ইইাকে রাজবাটীর দেবাজরে সো্বফারণে 



অশোক-যুগের মুর ৮৭ 

সমীপে পশ্চিম প্রান্তে তক্ষপিলা নগরে বিদ্রোহ দমন 

অন্ত পিতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় 
তিনি স্থুনিপুধ রাজনীতিবলে, নির্ভীক কৌশলে ও 
বিনারক্রপাতে বিদ্রোহ দমন করেন। তৎপরে 

কিছুকাল রাজগ্রতিনিধি-রূপে মধ্যভারতের উজ্জয়িনী 
নগর আসিয়। বাম করেন। তথায় অবস্থান কালে 

দেবী নায়ী একটা শ্রেঠীকম্ঠার রূপলাবধো আক 

তয়! তীছার পাগিগ্রহণ করেন। সেই উজ্জঘিনী বা 
বিদিশা নগরে দেবীর গে অশৌকের মহেল্ত্র নামে 

একটা পুন্ধ ও সঙ্জঘমিত্র! নামে একটী কনা জন্মিয়- 

ছিল। তাহার পিত| বিদুসারের অনেকগুলি মহ্ষী 
ছিরেন। তাঁহাদের গর্ডে সম্রাটের ১০১ পুত্র হইয়াছিল 
বলিয়া জনরব আছে। তাহাদের মধ্যে সুশীম সর্ধ- 

পপ পাপী পাপ পা 
পিপি ২ 

রাখি; দেন। জসাবলী নাটকের সাগরিকার সবার মহিষ) 
ইঠাকে রাজার নয়ন-পথ হইতে সরে প্রচ্ছর রাধিতেন। 
দৈবধোগে একদা রাজ] বিশমায় হৃভজ্রাহীকে দোখতে পাইলেন, 
এবং তাহার জপযৌবনে মুড হউগ] পাশিগ্রথণ করেদ। ই৫ার 
গ্ঠে পুস্রসন্ত/ম হুঃলে হাসার দাশীসাব ও মন্:শ মুতিল। 
ভব খি হুতগ্রাহী অ.শেক ( বগঙশোক ) হইলেন এবং পুত্রের 
মাম অশোক য়াধিজেন! 



৮৮ মাথুর-কথা 

জোষ্ঠ পুত্র বলিয়। সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, 
এইক্সপ স্থির হইয়াছিল এবং যুবরাজ পদেও 

তাঁহাকে অভিষিক করা হইগাছিল। কিন্ত স্বুধীমের 

উদ্ধত ও উচ্ছঙ্খল বাবহারে, মন্লাতক ও রাধাষ্তপ্ত 

নামক ছইজন প্রধান অমাত্য এবং অপরাপর কয়েকজন 

উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ধচারী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত 

ও জাতক্রোধ হইয়াছিল। 

ৃষ্টপৃন্ব ২৭৩ অব্ষে যখন বিন্দুারের পরলোক- 

প্রাপ্তি হয়, তখন সীম দ্বিতীঘ্ন বিদ্রোহ দমনার্থে 

সুদূর তক্ষশিলায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই 

স্থযোগ পাইয়। পৃর্বকথিত বিরক্ত অমাতা ও রাজ- 

পুরুষের। যড়যন্ত্র করিয়া অশোৌককে রাঞপদে প্রতিষ্ঠিত 

করিলেন। স্থুধীম পিতৃবিয়োগবার্থী অবগত হইয়া, 

ধখন পাটলিপুত্র নগরে রাজধানীতে প্রবেশ করিতে 

যাইবেন, সেই সময়ে মন্ত্রগণের চক্রান্তে অলদগ্িমধ্য 

পতিত হইয়। তাহার প্রাণবিয়োগ .হইল। কেহ কেহ 

ইহাতে অশোকের ইঙ্গিত ছিল বলিয়। নিন্দাও কয়া 

থাকেন, এবং তাঁহারা আরও বলিয়! থাকেন যে, অবশিষ্ট 

৯৮ জন রাজকুমার (অশোকের ভ্রাতার1) সম্রাটের 

ছলে বলে কৌশলে অচিরকাল মধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত 
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হ'ন। কেবল তাহার সর্ব কণিষ্ঠভ্রাতা তিম্য এই ভীষণ 

হত্যাবাপার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। 

এই সকল ঘটনার জন্ত লোকে তীহাকে প্রথমে 'চগ্তা- 

শোক” আখ্যা দিয়াছিল। এততিম্ ইহার নামে আরও 

নানারকম নিটুরতার কলঙ্ক আরোপিত হই থাকে। 

সেযাহা হউক, বিন্দসারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে 
গহকলত মিটিয়া গেলে থঃ পুঃ ২৬৯ অব জোর্ঠমাসের 

শুর্লাপঞ্চমী তিথিতে শুমমুহূর্তে সম্রাট অশোক পাটলি- 

পুত্র নগরে মহাসযমীরোহে মিংছামনে উপবিষ্ট ছইয়া- 

ছিলেন। রাজালাভের ৮ বা৯ বৎসর পরে সম স্বয়ং 
'বপুল-বাঠিশীসমভিবাহারে কলিঙ্গদেশ জয় করিতে 

গিয়াছিলেন। মই ভয়ঙ্কর ঘুদ্ধে উভদ্ন পক্ষে প্রা 

তি লক্ষ লোকের প্রাণানি হর, এবং অর্ধলক্ষ লোক 

সম্রাটের নিকট বন্দী তয়। সম্রাট নিজ নঘনে এইকপ 
অমান্গযক শংসতা 5 নিটুরভাবে অগণিত নর 
হতা| দেখিয়া মনে মনে বড়ই অন্তর হইজেন। 

তাহার শুদয়ে বিবেকের অঙ্গুশাঘত পড়িতে লাগিল। 
তিনি আর থার্কতে পারিজেন না, অচিন্কাল- 
মধো বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রচা করিলেন। সঙ্গে 
প্রবিষ্ট হইবার পর এই কারুণাপূরণ কথাগুলি 



৯৬ মাথুর কথা 

তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত যৌগড় ও ধোলি 
নামক স্থানের স্তপদ্ধয়ে চিরতরে ক্ষোদিত করিয়া 

গিয়াছেন £- 

“যেহেতু কোন স্বাধীন রাজা জয় করিতে হইলে 
অসংখা প্রাণিহত্যা, জীবন'নাশ, এবং বন্দীকরণ 
অবস্তাবী ;--তাহা পবিভ্রচেত! সম্রাটের গভীর দুঃখ 

ও অন্ুশোচনার বিষয় হইয়াছে। কলিঙ্গ-বিজয়ে বে 

সমস্ত লৌক হত, আহত, বন্দী ও তৎপরে বিনই 

হইয়াছে, তাহার শতাংশের বা সহত্রাংশের 

এক অংশ মাত্র লোক বিনষ্ট হইলেও এক্ষণে 

কারুণাপূর্ণ সম্রাটের গভীর মর্বেদনার কারণ 
হইবে।” 

এই কলিঙ্গবিজের পর হইতে তিনি আর কখনও 

দ্ধবাপারে লিগ হন নাই। তাহার মর্মে মণ্মে এতদূর 
অনুতাপ ও নির্কেদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি 
বৃদ্ধদেবের প্রবর্ধিত শাস্তি-সাম্য-মৈত্রীময় ধর্মের ক্রোড়ে 

আশ্রয় লইয়! শান্তিলাভের প্রয়সী হইলেন। তিনি 
প্রথমে তাহার ভ্রাতুশ্ুত্র নবীন শ্রমণ 'নিগ্রোধের, মুখে 
বৌদ্ধধর্খের মর্দ অবগত হইয়! হিংসাবহল ব্রাঙ্ষণাধপ 
পরিতাগ করিয়! উপাক বা গৃহস্থবৌদ্ধ রূপে কেক 
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বৎসর যাঁগন করিতে লাগিলেন। ইহার আড়াই 
বৎসর পরে তিনি ডিক্ষুূপে বৌদ্ধপজ্ঞে প্রবিষ্ট হইতে 
মানস করেন।+ 

এই সময়ে উপগ্প্ত নামে একজন সুপগ্ডিত রি 
মহাস্থবির মথুরানগরে অবস্থান করিতেছিলেন। অশৌক 

লোক পাঠাই! নৌকাযোগে তাহাকে পাটলিপুত্রে 

লইচা আদিলেন এবং তাহার নিকট ভিক্ষুধন্মে 

দীক্গিত হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে বৌদ্ধরা 

নিজগুরু উপগুগুকে সঙ্গে লইঘা! ভগবান্ বন্ধদেবের 
লী্ান্তান গুলি স্বচক্ষে পরিদশনজন্য তীর্ঘযা্। করিলেন। 

প্রথমে তিনি গণ্ডকীতীরে বৈশাশীতে গ্রিচঞ্ছিলেন। 
০. পিপাসা এ পশলা 

» ফাঁছ়ান বলে যে, অশোক পূর্ব জনমে বালকবেশে 

অন্ত কোন ছারঘোগা ভ্রব নাপাঠর। বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রে 

ধুলিযুটি দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাছাতেই গীত হই 

বালককে জাশীর্বাদ বাভবিনাছবাপীরূপ বছিয়ািলেন যে, 

সেট বালক পরজন্মে রাজা হটয়া1৮৪০,, সপ নির্দাণ কারবেন। 

ঠৈবিক পরিব্রাজক আরও লিবিয়ান্ছেদ সে, সম্রাট অশোক 

একটি প্রাচীয়-বেছিত স্থানে পুরিষ়্া একজন বৌদ্ধ হড্ভিকে 

অতিশয় উৎপীড়ন করিয়াছেন | পয়ে অহৃশোচনাবশে ঠাছায়ই 

বিকট বৌদ্ধধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিঠা, সেই ধর্শে দীক্ষা গ্রহণ 

করেন। 



ন্টই মাধুর-কথা 

এই বৈশালীতে টৈনগণের শেষ তীর্ঘন্কর বর্ধমান মহা- 

বীর স্বামীর জন্ম হইয়াছিল। এখানে বৃদ্ধদেবও কিছু- 
কাল অবস্থান করিয়া ধর্বোপদেশ দিয়াছিলেন। 

এখানে “লিচ্ছবি'বংশীম বুজ্জিগণের বাঁস ছিল । নিকটেই 

রামগ্রামে বুদ্ধদেবের শরীর-ধাতুর উপর স্তপ নির্শিত 

ছিল, পরে অশোক এইস্থানে একটি সিংহশীর্য স্তস্ 

করিয়। দিয়াছিলেন। 

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের প্রায় শতাধিক বৎসর পরে 

যশ নামে একজন মখুরাবাদী বৌদ্ধ তিশ্ষু ইশীলীতে 
আসিয়া দশ বনস্' নিষেধ করিলে, বৃজ্জিগণ তাহার উপর 

অত্যাচার করে| যশ অহ্োগন্ধ পর্বতে যাইয়া রেবত 

নামক মহাস্থবিরকে লইয়া আসিল। এখানকার 

বালুকা-বিহারে ২য় মহাধশ্্ সঙ্গীতি সমবেত হয়। 

তদবধি বৌদ্ধগণ ১৮ দলে বিভক্ত হুইয়া পড়েন। 

মথুরায় এই বৌদ্ধভিক্ষু শের একটি বিহার ছিঙ্ল। 
মে নকল কথ| পরে বলিব। 

তৎপরে অচিরাবতী নদীর তীরে কুশীনগরে উপস্থিত 

হন। এইস্ানে শালতরুমূলে বৈশাখী পৌ্মাসী 

তিথিতে ৮*্বংমর বয়মে বুদ্ধদেবের পরিনির্ধবাণ লাভ 

হয়। চৈনিক পরিবরা্কের এখানে অশোক-নির্শিত 
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২৯* ফুট উচ্চ স্তূপ ও একটা স্তস্ত দেখিয়াছিলেন। 

«খানে মে সময়ে মন জাতীয় লোকের! বাস করিত। 

লুম্বিনী উদ্ভান ;-_. 

গোরক্ষপুর হইতে কাণ্ডেনগঞ্জ ঠরেশনে যাইতে ছয়। 

তথা হইতে ছয় সাত মাইল দুরে লুদ্বিণী উদ্ভান__আধু- 

নিক নাম “রুমিনী দেয়ী”। এস্ান নেপালরাঞ্জা এলাকায় 

বা তাহার লিকটে। একটা অনুচ্চ টাকার উপর একখানা 

চোট ঘরের ভিতর প্রাচীরগাত্রে মামদেধী এ প্র্জাবতীর , 
নি অঙ্কিত আছে। ইহাদের পার্ে ছইটা অস্ত্রধারী 

পুরষেরও মু্ধি আছে। ইহ হইতে কিছু নিঃভূমিতে 

একটা পাষাঁণন্তস্তগাত্রে পাকিভামায় যাঃ। খো দিত আছে, 

তার অথ:__প্দেবগাণর প্রি বাজ! অশোক স্বীয় 

রাজছের বিংশতি বৎসরে (খুঃ পূঃ ২৬৯) স্ব৮ং এখানে 

আগমন করিছ। ভক্ষি গ্রশন করিলেন। এইগ্থানে, 

শাকামুনি বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই 

ভন্ত এস্কান পাঁথয়ের রেলিং দিয়া ঘেরিয়া দিলাম ও 

একটা স্তস্ত স্থাপিত করিলাম। আর এই স্থান ভগবান্ 

দ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয। এই লুগ্ধিনী গ্রাম নিষ্কর। 



৯৪ মাথুর-কথ। 

হইল, এবং অষ্টভাগীয় রাঁজস্বের অধিকারী হইল |” 

ইহার নিকটে একটি অগ্ডাকৃতি শুষ্ক সরোবর আছে। 

অল্প দূরে “্ৰানে!” নামে সংকীর্ণ গিরিনদী রহিয়াছে এ 
সমস্ত স্থান এখন জনশূন্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হই! পড়িয়! 
আছে। অশোকের নির্িত রেলিং আনৃণ্ঠ ; এখন 

কেবল ভমীর্য স্তম্তটা প্রায় ২২৪০ বৎসর যাবৎ 

শীতাতপ ও বৈরিগণের উপদ্রব সহ করিয়া আহত 
প্রহরীর মত আজিও ঠীড়াইয়া আছে। এখানকার 

লোকের নারীমূর্তিুইটাকে রুমিণী নামে হিন্দুদেবী বলিয়া 
,পৃজা করে। 

কপিলাবন্তু-- 

গণকী ও ধর্থরা নদীর সঙ্গম-প্রদেশকে 

বস্তি জেলা বলে। তাহার উত্তর-পশ্চিমভাগে বর্ণ 

মান “ভুইনা' বা নগরথাস্গ্রামে এখনও পুরান 

রাজপ্রাসাদ প্রঙৃতির ধ্বংলাবশেষ আছে। ফাঁহিয়ান 

বলেন, কপিলাবন্ব। কোশল, ও শ্রাবন্তী প্রত্ৃতি 

স্থানে ব্রাঙ্ষণেরা বৌদ্ধদিগের উপর অতিশয় উৎপীন 
করিতেন ও সংঘারাম প্রস্তিয ধ্বংদ করিতে 
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চেষ্টা করিতেন। কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের 

পুত্র বিরুদুহ বা বৈধ কপিলাবন্ত ধ্বংদ করেন। 

হয়েমথসাং সপ্তম শতাব্দীতে এখানে অনেক ধ্বংসাবশেষ 

দেখিয়াছিলেন। 

শ্রাবস্তী__ 

রামায়ণেল মতে ইহাই লবের রাজধানী শরাবত্তী। 

ইহা রাগ নদীর দঙ্সিণ তীরে, বর্তমান নাম 'সাচেৎ- 

আহেৎ | এখানে সহ মহাশাল| নামক এগহে 

বন্ধদেব অমুতোপম উপদেশ শিয়া সহজ সহত্র নরনারীকে 

নিজ ধণ্মে দীক্ষিত করেন। নিকটে তাচার 

মাতৃঘসা প্রঞ্জাবতীর নিশ্মিত বিহার ছিল। তাার 

কিছুদূর দক্ষিণে তাহার কোটিপতি শিষ/ অনাথপি গুদ- 
প্রদত্ত বিধ্যাত জেতবন বিহারে নুদ্ধদেব ২৫ বৎসর 

থাকিয়া অধিকাংশ সময় উপদেশ দিতেন। হিয়েমথাও, 

এখানে অশোকনিরশত বুধূড় 9 ধর্্চক্রশোভিত দুইটা 

বৃহৎ শ্ন্ভ দেখিয়াছিলেন। তত্িত্র অপর কয়েকটা 

সপ ও ছোট ছোট সন্ত ছিল। 



৯৬ মাথুর-কথা 

উরুবিন্ব-_ 

গয়। হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে, টৈরঞনা (ফন্ত। 

নদীতীরে অশ্বথ বৃক্ষ (বোধিক্রম) মূলে সিদ্ধার্থ বৃ্ধত্ 

লাভ করেন। এখানে অশোক যে মন্দির নি্খীণ 

করিয়া দরয়াছিলেন, তাহ। ভাগিয়। গেলে, অমরসিংহ 

নামে অপর একজন বৌদ্ধরাঁজ। তাহার সংস্কার করি! 

দেন। মন্দিরটী তগ্ন ও মৃত্তিকাচ্ছাদিত হইয়া! পড়িয়াছিল। 

প্রায় ৫০ বৎসর ছুইল, ইংরাজরাজ অনেক টাঁক 

ব্যর করিয়া মৃত্তিকাঁথনন ও মন্দিরের সংস্কার করিযা 

দিযাছেন। মন্দিরমধ্যে অশোকনিশ্দিত ধ্যানমগ্র বৃদ- 

দেবের মুধি আছে। তৎপশ্চাতে বজু।সন আছে। 

ইংরাজী আমলে স্থাপিত এখানে একটা ক্ষুদ্র যাঁদুঘরের 

ভিতর স্স্ত, রেলিং, মূর্তি গ্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ-নকঙগ, 

সংগৃহীত হইয়াছে। 

ঝধিপতন-- 

এখানে বুদ্ধদেব পঞ্চশিম্বাকে উপদেশ দিয়! প্রথম 

ধর্মচন্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার শ্বৃতিচিহ্, 
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বক্ূপ অশৌকনির্শিত ধামেক স্তুপ আছে। ইহার 

চারিদিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া! বৌদ্ধদিগের সংখ্য 

ধ্বংদাবশেষ সকল সংগৃহীত হইয়া একটা যাদুঘরে 
স্থাপিত হইয়ছে। কতকগুলি মঠ ও ভবনাদির 

ভিত্তি সকল স্থানে শ্বানে বাহির হইতেছে। 
কেশরিত্র্ মুকুটিত স্তস্তের তরখণ্ড নকল, তৃগর্ড হইতে 
বাহির হইয়া সম্রাটের কীর্তি ঘোষণ! করিতেছে। 

ইঠার বর্তমান নাম সারনাথ, বারাণসী হইতে ৭ মাইল 
উত্তরে অবস্থিত। 

কোশামী 
্রয়াগ হইতে ২৪ ক্রোশ দূরে হমুনাভীরে অবস্থিত। 

রামায়পের মতে এ নগরী রাম তনয় কুশ কর্তৃক স্থাপিত। 

এখানে ঠৈনগণের মলির আছে। ললিত-বিস্তর 

গ্রন্থে লিখিত আছে ফে, কোশান্বীর রাজ! উদয়ন 

বৃ্ধদেবের সমসামহিক ও তীহার শিষ্)। বুদ্ধদেষ এখানে 

ভিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন, তাই এটি বৌদ্ধতীর্ঘ। 

উদয়ন রাজ] বুদ্ধদেবের রকতচন্দন-কাঠ নির্শিত একটি 

মূর্তি স্থাপন করেন। হিচেন্ছদাঙ, সে নৃর্ধিটী ৪ জশে!ক 

প্রতিষ্ঠিত একটা স্তস্ত এখানে দেখিচাছিলেন। বয় 

৭ 



৯৮ মাথুর-কথা 

চতুর্দণ শতাবীর মধ্যভাগে ফেরোজ সা তৌগলক সে 
সপ্তকে প্রয়াগ দুর্গে লই! যান, এখন ছুর্গমধ্যে এলেন- 

বর! ব্যারাকে তাহা রহিয়াছে । ফিরোজ সা আঘ।লার 

ডোঁপর! গ্রাম হইতে আর একটা অশোকন্তম্ত আনিয়া 

১৩৫৩ খুঃ অক দিল্লীতে স্থাপিত করেন। 

এইরূপে সয়া অশোক, গুরু উপগুপ্তের সহিত, 

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধগণের লীলা! গ্রচার-ভুমিসকল পরিদর্শন 
করিয়৷ বেড়ীইয়াছিলেন। 

অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বংসরে, পাটলিপুত্রে 

অশোৌকারাম বিহারে বৌদ্ধগণের তৃতীয় মহা-ধর্ম-সঙ্গীতি 

আহত হয়। প্রথমে মৌন্গলিপুত্র তিষ্য মভাপতির 
আসনে উপবিষ্ট হন। তৎপরে তিনি তাহার প্রি 

শিশ্য কুমার মহেল্ত্রকে সভাপতি পদে বসাইয়। অন্তত্র 

চলিয়। যান। এই সভায় ভণ্ড ও ছদ্ম ও অধার্ষিক 

বৌদ্ধগণকে রাঁজাশ্রদ হইতে বঞ্চিত ও সংঘ হইতে 

বিতাড়িত কর! হয়। ইহা লইয়া সতায় একট। 

গোলযোগ বীধে। শেষে তিষা আসিয়! সমন্ত মতভেদ 

মীমীংসা! করিয়। দেন। লম্ট অশোক হীনযান বা 

রক্ষণশীল (0048615201৮ ) সম্্রদায়ের নেত। 

ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত কঠোর বিধি- 
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নিষেধগুলি যাহাতে সম্কৃরূপে ও অঙ্ষুগ্রতাবে গ্রতি- 

পালিত হর, তৎগ্রতি তীক্ষ দুটি রাখিয়াছিলেন। 
যদি কোনন্ূপে কেহ তাহার অনুমাত্র লঙ্ঘন করিত, 

তবে তাহাকে পীতবঙ্কের পরিবর্তে শ্বেতবাস 

পরাইঘা, সণ্য হইতে দূর করিহা দিবার আদেশ 

দিয়াছি'লন। 

অশোক যথণ কপিঙ্গাবস্থ্ নগর হইতে নেপাল ধাত্র! 

করেন, তপন তাহার বিধব! কন! চারুমতি তাগার 

সঙ্গে গিয়াছিলেন। অশোক নেপালে মু পাটন, বা 

ললিত পাটন নামে একটি নগর স্থাপন করিম়াছিলেন। 

তথায় তাহার নির্শিত পাঁচটা স্তূপ আজও দেখিতে 

পাওচা যায়। তাহার বিধব| কন্তা, পিতার দেখাদেখি 

নিজন্বামী দেবপালের নামে, 'দেব পাটন' নামে একটা 

নগর সংস্থাপন করেন। চারুমতি পশুপতিনাথের 

মন্দিয়ের উত্ধরে একটী বৌদ্ধমঠে ভিক্ষণীবেশে শেষ 

জীবন অতিবাহিত করেন। অশোকের প্রথম! মহিষীর 

গর্ভজাত পুত্র মহন ও কনা সঙ্মন্ত্রা। পিতার 

আদেশক্রমে, বুদ্ধদেবের দেছভক্ম ও বোধিক্রমের শাখা 

লইয়া সিংহলে ধর্ধগ্রচার জন্য গিয়াছিলেন। হিন্দুকুশ 
পর্বতের দক্ষিণ হইতে আফ,গানিস্থান। বেলুচিস্থান, 



১৫৪ মাথুর-কথা 

প্রভৃতি হয়৷ ভারতের দক্ষিণে মহিশূর পরাস্ত ঠাহার 
রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি এই স্থুবিস্ত সান্্াজয 
প্রতিনিধি শাসনকর্তাও সামস্ত রা্জগণকে দিয়া, এক 

দিকে রাজকার্ধয-পরিচালনা ও অপর দিকে বৌদ্ধসজ্ঘের 
ধর্ম কার্যযগুলি পরিদর্শন করিতেন। তিনি একাধারে 

পম, ও বৌদ্বস্থবিরক্পপে শেষ জীবন অতিবাহিত 

করিয়াছিরেন। এই সময় প্রজাগণ পরিতুঞ্ট হই, 
চঙাশোক নামের পরিবর্ে, তাহাকে ধর্দাশোক 

আখ্যা দিয়াছিল। 

অশৌক বালাকালে শিবোপাসক ছিলেন। তখন 

শাকতগণের মত ইছার পাঁকশালায় নানাবিধ জীব 

হত্যা করিয়া সুস্বাদু বাঞজনাদি রন্ধন কর হইত। বৌদ্ধ- 

ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পর, ইটা মমুর ও একটা মৃগমাক্জ 

ইহার ভৌজনজন্ত সংগৃহীত হইত। ইহার পর খৃঃ পৃঃ 
২৫৭ অন্ধ হইতে ইহার রন্ধনশীলামধ্যে গ্রাণিহিংসা 

একেবারে রহিত হইছ। গিযছিল। ইনি জীব হত্যার 
বিষয়ে এতদূর কঠোর বিধি দিয়াছিলেন যে, সামান্ত 

কীটকে পর্যন্ত কেছ হত! করিলে, তাহাকে নরহ হ্যা 

কারীর স্তায় দগ্ডতৌগ করিতে হইত। তাহার পূর্ব 

পুরুষের! মুগয়। ক্রীড়ীয় আনন্দ উপভে|গ করিতেন; 
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অশোক তৎপরিবর্থে গ্রাম পরিদর্শন, লৌকছিত সাধন, 

সাধু ও তীর্থ দর্শনে গমন, দান, ধর্মকথা শ্রবণ ও কখনে 

আনন অন্ুতব করিতেন। 

পাষাণন্থস্ত গান্রে ইহার অন্ুশ।নগুরিতে পিতামাতা 

ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সর্বজীবে দদয় ব্যবহার, 
আস্মীয়্থঙ্জনে প্রীতি প্রভৃতি নীতিবাকাগুলি ধোদিত 

আছে। এমন কি অপরের ধর্দের প্রতি সহিত ও 

সহানুভূতির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। আমর! পরে 

শীহর্ষদেককে এই অশোকের সাধুজীবনের অনুকরণ 

করিতে দেখিতে পাই। স্তম্তগত্রে খোদিত অন্থুশীমন বা 

তাহার নির্দিষ্ট বিধিগুলির যধো কোথাও কোন দেবতা. 

বা ঈশ্বরের নাম উল্লেখ ন! থাকিলেও, ভাহাতে নীতি ও | 

ধর্দপদেশের অভাব নাই। ইহার মতে মানবেরা আপন 

সু, বা কুকর্ণ জগ নিজে তাছার ফলভোগ করেন। 

তীছাকে নিজককৃত কর্ধদারা স্বগীয় সুখ লাভ করিতে, 

হইবে। ইনি প্রধান প্রধান রাজপথপার্থে বৃক্ষরোপণ 

কৃপধনন 9 ধর্্শালা সফল সংস্থাপন করি! পথিক- 
গণের ও ভারবাী পণুদিগের ভ্রমণক্েশ নিবারণ করিম 
দিঘাছিলেন। লোক-চিকিৎসান্ক. তৈংঞজাবিদ্থার 
'্আরোচন। হৈত্বপিক্ষ| প্রস্থতির ও ব্যবস্থা করেন। 
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সন্ত অশোকই প্রথমে রুপ পশুদিগের জন্ত পি্জরাপোঁল 

প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া গুনা যায়। ইহার অন্ুশাঁদনগুলি 

সর্বসাধারণে বুঝিতে পারিবে বলিয়া, তদেশে প্রচলিত 

সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের উৎকর্ষ ও 

গ্রচার জন্ত সম্রাট, অশোক নিজ রাঁজকোষ অকাতরে 

শূন্ত করিয়। রঘুর হ্বাগ 'মুৎপাত্রশেষ' হইয়াছিলেন 
বলিয়া, ইতিহাস ঘোষণা! করে। ইহার ছুইজন মহিষী 

ছিলেন। প্রথম] দেবী ব| অসন্ধিমিত্র।; ইহার গর্জাত 

পুত্র মহেন্ত্র ও কন্ত! সঙ্বমিত্রা সিংহলে চলিয়া! যাঁন। 

দ্বিতীয়! চারুবাকী বা তিষ্যরক্ষিতা) ইহার গর্ভে তিবর 
নামে পুত্র হইয়! অল্ল বয়সে গতাসু হয়। 

থৃটপূর্ব ২৩২ অন্দে পরিণত বয়মে অশোকের 

নির্বাগলাত হয়। তৎকালে ইহার কোনও পুত্র সন্তান 

জীবিত ছিল না, অসন্ধিমিত্রার গর্ভজাত ২য়পুঞ্ কৃনালের 

সম্প্রতি" নামক পুত্র সাম্রাজোর পশ্চিমাংশ ও দশরথনামে 

অপর একজন পৌত্র পুর্বদেশের আধিপত্য 

প্রাপ্ত হন, সম্প্রতি জৈন ধর্ম অবলম্বন করেন। 
মধুরা তখন ইহার রাজাতুক্ত ভইয়াছিল। 'সপ্পরতি 
মধুরায় নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কি না 
এবং রাজ! জৈনধর্্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মথুরার 



অশোক যুগের মথুরা ১৯৩ 

প্রঙগাদিগের মধ্য এই ধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল কি না, 
পে কথা ইতিহাসে পাই নাই। তবে ইহার সময়ে 
মথুরায় যে জৈনধর্ণের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, লে বথাটা 
সহজেই অনুমেয় । মথুরার ধ্বংসাবশেষ মধ্য হইতে এয়প 
কয়েকটা শিলালেখ, পাঁওয়! গিয়াছে, যাহা হইতে 

স্পট বুঝ| যায় যে, অশোকের বুপূর্ব হইতে মথুরায় 
বৌদ্ধ ৪ জনগণের অস্তিত্ব ছিল। তবে অশোকের 

সময় হইতে সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। 

ইতিছাসিক ভিন্সেট ম্মিণ দাহেব বলেন যে, 

'দেবানাম্ প্রি প্রিয়দর্শীরঃ পুরা! নীম অশোক-বর্দন। 
তাহার উপর যে অমানুষিক ভ্রাতৃহতার অপবাদ দেওয়া 

চইম| থাকে, সেট! সর্বৈব অমূলক ও বিরুদ্ধ পঙ্গীর- 

গণের ঈর্ধাপ্রহ্তত। কেন না অশোকের অনুশাসন 

মধো, তাহার কোন কোন ভ্রাতা বা ভগিনীগণের 
তৎকালে জীবিত থাকিবার কথা দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 

সমাট, অশোক যে সমন্ত ভপ, স্তস্ত প্রভৃতি নির্মাণ 

করিয়া! গিয়াছিলেন, তাহা দক্ষিণে মহীশূর 'ও বোম্বাই 

হইতে প্রয়াগ বারাপসী হইয়া, গাঙ্কারের খাইবার পাঁশ 

পর্মাস্ত ভারতের নানা প্রদেশে বিষ্বমীন রহিয়াছে। 

তিনি লিরিয়া। মিশর, মাসিডোনিগ, ইপিরাস্ প্রত্তৃতি 



১-৪ মাথুর-কথ! 

সূরবর্তী স্থানে ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কল্পে অনেক 
প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুতরাং কেবল 

তারতে নহে-ইহার উদ্কোগে, এগিয়া, ইউরোপ ও 

আফিকার নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রদার লাভ করিতে 
সমর্থ হয়। 

ঠচৈনিক পরিবাঞ্গকেরা বলেন যে, সম্রাট, 

নিক্পগুরু উপগুপ্রের প্রমুখাৎ, ভগবান বৃদ্ধার 

চৌরাশী হাজার ধন্মেপদেশ দ্রিঘাছিলে্ন 

শুনিয়া, ঠৈতা, স্তপ, বিছার, স্তপ্ত প্রন্থৃতিতে 

দেই সংখ্যার পূরণ করিয়। দেন। ভিনি নবীন যৌবনে, 

রাজপ্রতিন্ধিকনপে গান্ধারের অন্তর্গত তক্ষরীলা ও 

পুরুষপুরে, তৎপরে বিদিশা বা উজ্জয়িনীতে কিয়ংকাল 

বাদ করিয়াছিলেন। এই জন্ত এ সকলস্থানে তিনি 

যে সকল স্তপ ও স্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! 
আজিও দেখিতে পাঁওয়। যায়। তন্মধ্যে বিদিশ| অগ্রিঠিত 

'সাচীর শুপটী সর্বাপেক্ষা! মুন্বর ও অক্গত। |কন্ত 

হায়! চৈনিক পরিবজক হুহিম্ান পাটলি পুঞ্র নগর 

তাহার যে ম্থরম্য প্রাসাদের বর্ণন। করিয়া গিঘাছেন, 

তাহা ছুরস্ত কালের করালঘন্তে চর্বিত, ভগ্ন, এবং গঙ্গার 

পলি মাটিতে নিমগ্ন হইয়া! গিয়াছে। 



অশোক যুগের মখুরা ১০৫ 

.. খম শতাবীর মধ্যভাগে হিয়েম্ছসাউ, ভারতে অশোক 

নির্বত ১৬টি স্তস্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখন কেবল 

১টা মাত্র দেখিতে পাওয়া যাঁ়। অবশিষ্ট গুলা হয়ত 

বিপক্ষ বা বিধন্মরা চর্ঘ বা স্নপাস্তরিত করিয়! ফেলিয়াছে। 
কোন কোন ততস্ত প্রীয় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ, ও ওজনে 

প্রায় ১৫০* মন হুইবে। কাহার ও চুড়ায় সিংহ, হ্তী, 

বৃষ বা মযুর প্রভৃতি জঙ্তগণের প্রতিনষ্তি। এত 

তিনি যে সকল গিরিলিপি, বা শিলালিপি বা! পর্বতগাত্রে 

গুগ-গুচ নির্ধাণ করিয়। গিয়াছিলেন,। তাহার সংখা 

হয়না। বরাবর? পর্বতগাঞ্জে 'আজীবক? ভিক্ষুগণের 

জন্ত ঘে সকল গুহাগুহ খনন করিগ|। দিমাছিলেন, 

তার পালিশ আলিও যেন টাটকা রুহিয়াছে। 

পাশা প্রন্থভববিৎ ও শিল্পকল। বিশারা পণ্ডিত 

গণের মত এই যে। থুষ্টের সাঁ্ধ ছুইশত বৎসর পূর্বে 

মৌর্য নাট, অশোকের সমঘ হইতেই ভারতের তাঙ্কর 

বিদা। ও তঙ্গণ শিল্পের সমধিক উন্নতি আরম্ত হয়। 

তৎপূর্বে এদেশে প্রস্তর শিল্প দে একেবারেই ছিল 

না, ত| না| তৎপূর্ধবন্তী শিল্পকলা গুলির মম 

আজি ও নিণাঁত হয় নাই| ভারতের লোষের! বর্ণ 
ও রজত শেরে হহট| নৈপৃণ্য লাও করিয়াছিলেন, 



১০৬ মাথুর-কথা 

পাষাণ তক্ষণে ততদূর পারদর্শিত| লাভ করিতে পারেন 
নাই | তৎকালে পাষাণ তক্ষণ-শিরে, হুনর ভাঁকে 

প্রকৃতির অনুকরণ কারী গ্রীকৃদিগের সমকক্ষ কেহই ছিল 
না। সয়া অশোক ব্যাকৃরিয়। বা বহলীক হইতে 

গ্রীক শিল্পিগণকে আনাইয়। অভিনব প্রণালীতে স্তস্ত 

ওস্তপাদি নির্দাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে পারন্ত 
শিল্পের কিছু কিছু সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

এশিয়ার মধ্যভাগ হইতে, বিভিন্ন সময়ে, নানা দেশীয় 

বর্ধর আক্রমণকারীর! আসিয়া, বছবাঁর ভারতের উত্তর. 

পশ্চিম ভাগ লুন করিয়া, যাঁহা কিছু উৎকৃষ্ট শোভন ৪ 

বহুমূলা শিল্পকল! বা ভাস্কর কার্ধ্য খচিত দ্রব্য সামগ্রী 

ছিল, তাহ! লইয়! গিয়াছে। তাহাদের লুষ্ঠনের পর, 

স্বর যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই 

তঙ্ষশিলা, পুরুষ পুর, মথুরা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানে গ্রীক 

দিগের কয়েকটা ভগ্র নমুনা পাওয়া! গিয়াছে । এমন 

বি বিদিশার একটী মন্দিরের ভৃস্ত গাত্রে গ্রীকৃশিল্পী 

চোনিগডোর নাম খোদিত আছে। কুশানবংশীয় 
শকরাজগণেরাও গ্রীকৃশিল্পিগণকে ভারতের নানা কার্যে 

নিৃক্ত করিতেন। গ্রীক ও ভারতীয়গণের সম্মিলনে 
গান্ধীর-শিল্পের হৃটি হইয়াছে। 



অশোক যুগে মথুরা ১০৭ 

এবার আমরা দেখিব, মথুরায় অশোকের কি কি 
কীর্তি ছিল। অশোক যখন যৌবন কালে, গান্ধার বা 

বিদিশ! গ্রভৃতিস্থানে যাইতেন্ট তখন তাহাকে অবশ্তই 
এই প্রাচীন মথুরা নগরীর মধ্য দিয়া! যাইতে হুইত, 
এবং যখন এখানে তীহার গুরু উপগুপ্তের বাসস্থান ছিল, 

তখন তাহাকে একবার না একবার অবশ্ই এখানে 

আসিতে হইয়াছিল। চৈনিক পরিবাঞজকের! 

বলেন যে, মথুরায় অশোক নির্শিত তিনটি স্ত,প তাহারা 
দেখিয়াছিলেন। শুদ্িশ্ন উপগুপ্ত ও বুদ্ধদেবের অপর 

কয়েকজন শিষ্ের যে সকল স্তুপ ছিল, সে গুলি 

অশোকের সময়ে ও তীহারই বায়ে গঠিত হইয়াছিল 

বলি! অনেকে অনুমান করেন | এখন সে সকল স্তুপ 

হিন্দুনামে অভিহিত হইতেছে, এত ভিন্ন আকার ধারণ 

করিয়াছে যে, এখন সে গুলিকে চিনিয়া লওয়! ছষ্ধর | 

জেনারেল কানিংহাম্ সাহেব মথুরা হইতে ১৪ 
মাইগ দক্ষিণে 'পারখাম্' নামক গ্রাম হইতে একটা 
হক্ষমৃধি আবিষ্কার করিছ্বাছেন। উহার উভদ হন্ত 

ভগ, মুখটা অগ্রাঘাতে বিকৃত, মাথা হইতে পা 

প্যান্ট লঘিত অগ্রর পর্দীন নামক ( বৌদ্ধ গণের 
ভিক্ষুবেশ ) পরিচ্ছদে দেছ আবৃত, বক্ষ ও কটিদেশ 



১০৮ মাথুর“কথা 

উভয় স্থানে পেটা ব| রসনা দিয়। বাঁধা গলে রত্রহার, 
বঙ্গ দুই ফুট চওড়া, দেহটা ভুল, লক্ষেদের- বাম পাঁয়ের 
জান্গুর নিকট ভাঙ্গা) অঙ্গে লিপ্ত সিন্দুর খবৃত তৈগাদি ছারা 

পরিষ্ৃত হওয়াতে সুন্দর পাঁলিস বাহির হইয়াছে। 
পাথরটা ধূঘর বর্ণের, মথুঝার সধাণে লোহিত প্রস্তর 

নহে। কানিংহাদ্ সাহেব এটাকে অশে|কের সময়ে 

নির্মিত বলি নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহার পাদ 

পীঠের গম্চান্াগে অশোকের সময়ে 'ঝাহী? অক্ষরে 

এই ছুই লাইন খোঁদিত আছে। বাম পদের নিকট- 
“নিভাদ পুগরা ১, 2 ৮ গরতেও 

দক্ষিণ পদের নিকট--“কুনিকেত বাপিয়। গোমাতকেন 

কতা” 

অর্থঃ বামপদের লিপি খগ্তিত, অথ বুঝ! যায় না। 

দক্ষিণ পদের লিপির অর্থ; কুনিকেত ( গ্রাম ) বাসী 
গোমাতক নির্মাণ করিয়াছে । যমুনার পূর্বতীরে 

মাঠগ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তরে কুনিকেত গ্রাম আজিও 

বিদ্তমীন। এই ভন মুরিটী পার্থাস্ গ্রামে দির লিপ্ত হইয়া 
বক্ষমুত্ধি বলিয়! হিন্দুগণ কর্তৃক পুজিত হইত) ইহার 
ক বিলদ্িত রত্ুহার ও সবল পরিস্মট দেহ দেখিয়া 

আমাদের মনে হয় যে, এটী হয়ত কোন মন্রান্ত রাজ 



অশোক-যুগের মথুরা ১০৯ 

কর্ধচারী বা৷ বৌদ্ধ-রাঙজার সুত্তি হইবে। কলিফাতার 
যাদুঘরে ছুইটী ও পাটনায় একটা এই ধরণের সৃর্তি 

রক্ষিত আছে। এ গুলি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, 

২৩০০ বর পূর্বে মে কালের লোকেরা, অধুন! ইংরাজী 
আমলের গ্তায়, সন্ত্রস্ত নগরবাসী রাজপুরুষাদগের মূর্তি 

প্রতিষ্ঠা করিতেন। ইংরাধী $৯২১ সালের নভেম্বর 
মাসের “মডাণ রিভিউ" পত্রিকায় কে, পি, জয়শাযাল, 

মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মথুরা হইতে ভরতপুর 

যাইবার পথে, ১২ মাইল দুরে 'মনৌথ' নামক গ্রামে 
একটা বৌদ্ধ স্তপের পার্থ শীতল! দেবীর ছোট মন্দর 

আছে। মন্দির মধ্যে সালক্কারা দেবী, সিংহাদনে' 

বসিয়া আছেন। তাহার আদিম বা! আসল মুণডটি 

ভাঙ্গিয়। গিয়াছিল, তৎপরিবর্ডে একটা মৃত্তিকার নৃতন 

মুখ বসান হইয়াছে । লোকে ইহাকে লীতলা দেবী 
বঞগিয়! পুজা! করে। প্রতি বৎসর এখানে মেলাও বসে 

অথচ দেবীর সিহাসন গাত্রে অজাতশক্রর মহিধী 
কুণিক! দেবীর নামে খোদিত রহিদাছে। ইহা হইতে. 

বুঝিতে পারিতেছি যে. বৃর্তিট। বৃদ্ধদেবের সমপাময়িক 

খু; পৃঃ ৫ম শতাব্ধীতে নির্দিত। 
আমাদের ব্রাঙ্গণা গ্রন্থে "্রাজধি" বলিয়া »শ্মান'ুক. 



১১৭ মাথুর-কথা 

একটা পদবী আছে। এতিহাঁসিক থুগে দেবানাম্ প্রিমঃ 
প্রিযদর্শী সম্রাট, অশৌকবর্ধন ভিন্ন, আর কেহ এই 
গৌরবময় উপাধি লাভের যৌগা কি ন| জানি না। 

হায়! আমর! কর্ধবীর বুদ্ধদেব, রাঁজর্ধি অশোক 

গ্রভৃতি এতিহাসিক মহাপুরুষগণকে বিশ্বৃতির অতল- 

জলে ডুবাইয়া দিয়া, বিগ্বানুদর, কালকেতু, শ্রীমন্ত, 

কমলে কামিনী প্রভৃতি কবিকল্পিত অলীক আখ্যান 

গুলিকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিতাম। এখন ইংরাজী 

শিক্ষার গুণে হীরাধন ফিরিয়! পাইতেছি। 

উপগপ্ত 

ইহার অপর নাম রতিগুপ্ত। বুদ্ধদেবের পরি- 

নির্বাণের প্রায় ১১৭ বৎসর পরে গধ নামক একটা 

বৈশ্ঠ বংশ মথুরায় বা করিত। এই বংশে উপ নাষে 
একজন গন্ধ বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহার পক্ধীর নাম মচ্ছ 

(মহ) দেবী। তাহাদেরই পুল্রের নাম উপগুপ্ত। 
. এই বালক ১৭ বৎসর বয়সে বৌদ্ধ সঙ্মে প্রবেশ করেন। 

কেহ কেহ বলেন, ইনি বৈশালী বিহারের সঙ্ঘপতি যশের 

নিকট বৌদ্ধধর্দে দীক্ষা লাভ করিঘ্াছিলেন। অন্তর! 

বলেন, ইনি মখুরাবামী, হীনধান সম্্রদায়ের মহাস্থবীর 



অশোক-যুগের মধুর! ১১১ 

সনবাসের শিষ্য । ইনি বৌদ্ধ সজ্বে প্রবেশ লাভের অন্ত 

সনব[সের নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি ইহাকে কতক- 

গুলি কৃষ্ঃ ও কতকগুলি শ্বেত বর্ণের শিল| খণ্ড (ন্থুড়ী) 

দিয়া বলিলেন, যখন তোমার মনে কুচিস্তা আপিবে। 

তখন কৃঞজ প্রস্তর, ও সুচিন্তা উদয় হইলে শ্বেত প্রন্তর- 

গুলি, একটা পাত্রে রাখিয়। নিজ মনের পরবক্ষা করিয়। 

দেখিবে। পরে যখন দেখিবে যে, সমস্ত পাত্রট শ্বেত 

পরস্তরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটাও কষ প্রস্তর নাই, 
তখন আমার নিকট আসিয়া দীক্ষ! লইও1৮ 

উপপপ্ত প্রথম দিন দেখিলেন যে, পাত্র মধ্যে সমন্তই 

কৃষ্ণ প্রস্তরে পূর্ণ হইঘা গিয়াছে । ইহাতে তিনি অতিশয় 

লজ্জিত হইয়া নিজ মনৌতাব শোধনের জন্ত নিতান্ত 

ব্যাকুল হইছ! পড়িলেন) এবং সুদূঢ মানসিক তেজ 

এক সপ্াছের মধোই তাহার পান্রটা শ্বেত-প্রস্তরে পুর্ণ 

হা গেল। তখন তিনি গুকর নিকট যাইয়া নিজ 

চিন্ত শুদ্ধি জানাইদা দীক্ষ! লাভ করিতে সমর্থ হইয়। 

ছিলেন। ইঠার বিঘয়ে আরও একটা আখ্যান আাছে ধে, 

একজন মধুর! বাঁসিনী বার|জনা নিজ উপপতিকে চত্যা 

করিয়া) তাহার মৃত দেহট! নিজ বাটার প্রাঙ্গণে প্রে।ধিত 

করে) এবং বিদেশী একজন বণিকের আশ্রয় গ্রহণ করে। 



১১২ মাধুর-বথা 

ইহার হত্যা। অপরাধ প্রমাণিত হইবে, বাজাজ্ঞায় সেই 
গণিকার নাসাকর্ণ ছিন্ন করিয়! তাহাকে অরণ্যে নির্বাসিত 
করা হয়। উপণুধ ভিক্ষা করিতে করিতে একদা জরণা- 

মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইয়া করুণ রমে গলিধ 

গেরেন। বেস্তা বলিল, “্ষখন আমি সুনারী ছিলীম, 

তখন তোমায় কতবার ডাকিয়া ত পাই নাঁই। এখন 

এ কুরূপার মৃত্যুকীলে কেন আমিয়াছ?” উপণুপ্ত তশ্র- 

বিগলিত নেঞ্রে কাতর কণ্ঠে সেই অভাগিনীকে ধন, মীন, 

রূপ ও যৌবনের অসারতা বুঝাইয়! দিলেন। বেশ্তাও 
পৰিততপ্ত হৃদয়ে আকুল গ্রাণে ইহার নিকট দীক্গ! ভিক্ষা 

পাইয়। নিজ জঘন্য জীবন পবিত্র করিল। উপণু অল্প 
দিন মধ্যেই জান ও নিষ্ঠা জন্ত বিশিষ্ট অঠৎ পদে উন্নীত, 

হইঘাছিলেন। 
তির্তের এতিহামিক লীম। তাঁরানীথ বলেন যে, 

বৃদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর ইহার ভ্তার লোকমান্ত। 

হিতমীধক, দ্বিতীয় অর্ৎ বৌদ্ধমজ্ঘে আর দেখিতে পা$। 

যায় নাই। ইনি প্রথমে তিরভৃক্তি (ত্রিছৎ ) জেলার তন্ত- 

গত বিদেছ (বেণিয়া) নগরের বন্থমার নামক কোন, 

গৃহস্থ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারের অধ্যঙ্গপদ লাভ, 

করেন। তাহার পর কিছু দিন গর্মাদন পর্বতে হিলেন। 



অশোক যুগের মধুর ১১৩ 

তৎপরে নিজ জন্মভূমি মধুরীনগরে আসিয়। শীর বা মুকুদ্ধ 
(গোবর্ধন কি?) পর্বতে নট ও ভট নামক বণিকের 

সংস্থাপিত বৌদ্ধ বিহারে যাই! অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 

তথায় অবস্থান কাঁলে মার (বৌদ্ধ শয়তান) নিজ মঙ্গী 
ও সঙ্গিনীগণকে লইয়। ইাকে প্রলোভিত করিতে আই. 

নেন। তিনি ভাহাদিগকে পরাজিত করিয়! তাহাদের 

গলদেশে শবধালা ( ঘড়ার মাল! ) ঝুলাইয়! দিয়াছিলেন। 

পরে তাহার! ইহার চরণে পড়িয়| ক্ষমাভিক্ষ! করিলে ইনি 

তাহাদিগকে মুক্ত করিয়। দেন। 

মধুরাই উপগুধ্ের প্রধান কর্ণক্গেত্র | এখানে থাকিয়া 

ইনি অসংখ্য মধুরাবাসী নাঁগৰিকগণকে ও বিভিন্ন দেশ 
হইতে সমাগত নরনারী সমূহকে উপসম্পদা বা! বৌদ্ধ ধর্মে 

দীক্ষা প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি 

১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধ ধর্খে দীক্ষা দিয়াছিলেন। 

মুরুদ্ধ পর্বতে একটি গুছামধ্যে থে সকল রোককে 

বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত করিতেন, তাহাদের সংখ্যা! গণন! 
করিবার জন্ত একটী কাষ্ঠখণ্ড বা বংশকীলক প্রোথিত 

করিয়| রাখিতেন। এখান হইতে দিন্ধুদেশে যাইয়া 

তথাকার রাজা মহেলল ও তৎপুত্র টমশকে দীক্ষা দেন, 
৮ 



১৯৪ মাথুর কথ 

এবং কিছুকাল তথাকার হংস সঙ্ঘারামে অবস্থান 

করেন। 

তিনি তৎপূরে কাশ্রীরে তিনমাঁপ বাঁ করেন। 

তথা নানাক্গপ অঙ্গোকিক ক্রিয়াকলাপ প্রার্শন 

করেন। ইহার পর উপগুপ্র মথুরাঁয় প্রত্যাগমন করেন। 

সয়াট অশোকের আমন্ত্রণে, নৌকাঁযৌগে পাটলীপুত্ত 

নগরে আঁিয়। তহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। 
সয়ট অশোকের সহিত ইনি বুদ্ধদেবের যে সকল লীলা- 

স্থল দেখিয়া! আইমেন, মে মকল কথ| আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি। নয়াট, অশোক ই'হার পরামর্শ ও উপদেশ" 

মতেই ভারতের নানাস্থানে চৈত্যা, বিহার স্তুপ, স্তপত 

ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। * ইনি 

পাটনার বা পাটলীপুত্রের কুক্ধুটারামে (বর্তমান নাম 

* গাহিয়ার বলেন যে স্াট অশোক বুদ্ধদেবের দেছ!বসান 

( ঘস্থি)সমস্িত টি সপ বিনট করিয়া দৈতাগণের দাহাত্যে 

৮৪০১ সপ, ঠৈত্য প্রভৃত্ধি নির্মাথ করিয়াছিলেন । উপধপ্ত 

সম্াটের অভিপ্রায় মত অলৌকিক শক্তি প্রন্তাবে দিবা ছিপ্রহরে 

হুর্যাদেবকে আচ্ছাদন করেন । দৈত্যেরা ইহ গ্রহণ কাল মনে 

করিয়া পূর্বা-আদেশ-হভ একই সময়ে সমস্ত বণ মধো বৃদ্ধদেবের 

চিন্তান হা! জয়ে। 



অশোক যুগের মধুয়। ১১৫ 

ছোট পাহাড়ী) অবস্থান করিতেন। এই স্থানে 

অবস্থান কালে তাহার সহিত সম্রাটের যে সকল কথোপ- 

কথন হইয়াছিল, তাহ! দিব্যাবদান নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ 
বর্ণিত আছে। ূ 

ইহার দেছাবলান বিষমে ছুই মত। কেহ 

বলেন। ইনি তীর্ঘধ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলে 
এই কুকুটারামেই তাহার নির্বাণ-লাভ হয়। অপর 

অপর কোন বৌদ্ধ পুস্তকে দেখ। মায় যে, তিনি চিরজীবী, 
এখনও নাগলোকে জীবিত রহিয়াছেন। কথিত আছে, 

ইহার আয়োজনে বর্ধাবসানে এ দেশে দীপাবলী 

( দেওয়ালী ) উৎসব প্রবর্তিত হইয়াছিল। চৈনিক পরি- 

রাজকেরা শ্বচক্ষে দেখিদাছিলেন যে, কার্থিক মাসে 

মধুরায় বৌদ্ধদিগের মেলা বলিত। সেই ময় বুদ্ধ 
ভক্েরা পুষ্পমাল্য, পতাকা! প্রভৃতি দিয়! স্তপগুলি 

বিভুষিত করিত। রজনীকালে প্রদীপত্রেণী দিয়া সে 
গুলিকে আলোকিত করিত। মঙ্তাস্থবির উপগুপ্রই 

এই সকল প্রথ! 'গ্রশ্ঠাবর্ঘন করেন। তাহাদের দেখাদেখি 

হনুরাও ই সময়ে দেগমালী উৎসব করিয়া থাকেন। 

ইছার সম্বন্ধে মপর একটা প্রবাদ এই যে, আমাদের দেশে 

পৌষ সংক্রাধিতে সুয়াদুয়ার যে ভাসান হয়, তাহ! উপ- 



১১১ মাথুর কথা 

গুণের মখুরা হইতে নৌকাযোগে পিন আগমনের 
অস্পষ্ট স্বতি মাত্র। 

মিলিন্দ ও পুষ্যমিত্র কতৃক মখুরায় উংপীড়ন 

পুম্যমিত্র- মমট অশোকের খুঃ পৃঃ ২৩২ 
অবে ভিরোধান ঘটে । মগধ সাঁভ্রা্্য ক্রমে খগরাজ্যে 

বিভক্ত হইয়া হীনবল হইয়। পড়িল। ইহার প্রায় অর্ধ 

শডান্ধীর পরে, মৌরধ্যবংশীয় শেষরাঞজা বৃহ্্থকে নিহত 
করিয়া, তাঁহার নুগ্গবংশীয় বিদ্রোহী দেনাপতি পুশ্যমিত্র 
মগধের সিংহীদন অধিকার করেন। ইহার রাজত্বের 

পঞ্চম ঝ! বষ্ঠ বমরে কপিশা ব! কাঁবুলের গ্রীকবীর মিলিন্দ 
(20109006:) বিপুল ব।ছিনী লইয়। সিল্ক, স্রাষ্ট মুর! 

ও সাকেন্ জয় করিয়া কুন্ুমপুর ( পাটন|) পর্যন্ত আক্র- 

মগ করিতে উদ্ভত হইলেন। 

গ্রীকবীর মিলিন্ কর্তৃক আর্ধ7াবর্ত আক্রমণের কধাট! 

গার্গী সংহিতায় এইরূপ পাওয়া ঘায়_. 

“ততঃ মাকেতমাক্রম্য পাঞ্চালান্ মথুরাং তথ!। 

যবলা; ছইৰিক্াস্তাঃ প্রাপত্তস্তি কুহ্মধ্বদম্॥« 
পাটলীখুত্রপতি পুধামেত্রও নিশ্চে্ট ছিলেন ন|। 

ইঞ্জিপূর্কেই তিনি দিগিঙয়োদেশে প্রভৃত আমোজন 



অশোষ যুগের মধুর ১১৭ 

করিয়া রাখিয়াছিলেন) এখন সমযোগ্য শত্র, গ্রীক 

দিগকে সম্মুখে পাইয়া স্বশ্নকাল মধ্যেই তাহাদিগকে 
ভারত হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিলেন, এবং মহা 

সমারোহে অস্বমেধযজ সম্পন্ন করিলেন। সেই যজ্ঞে 

পাঁণিনি বাকরণের ভাধ্যকীর পতঞ্জলি, যাঁজক কর্ণ 

করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার নিজগ্রন্থ মধ “ইহ 

পুষ্যমিত্রং যজামহে* বলিয়া! আভাস দিয়! গিয়াছেন। 

পুহ্যমিতর ব্রাঙ্মণা ধর্শ অবগ্ধন করিয়াঁছিলেন। ভিনি 

এই ধর্শের ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন 

যে, তিনি নিজে ত্রাঙ্মণবংশজাত। অশোক ও 

তংপরবর্তী মৌর্যয রাজারা, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মীবলস্বী 

স্থলেন বলিয়া, ই সকল সম্প্রদায়ের উন্নতির অন্ত বহুল 

পরিমাণ ছুমি, গ্রাম ও অপরাপর ধন-সম্পত্তি দান 

করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনেরা, রাগ্গণদিগের 

অনুঠিত প্লোণিকিংদাকর যক্ঞ।দি ক্রিরাকাণ্ডের বিরোধী; 

এবং বৌদ্ধ ও জনের! জাতিভেদ মাঁনিতেন না! বলিয়া, 

বাঙ্গণের়! আপনাদের প্রাধান্ত চায়াইয়াছিলেন। ও মনে 

মনে অতিশয় সংঙ্ষন্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে মহাঁবল 

পরাক্রান্ত পুস্যমিত্রকে আপনাদের পৃষ্ঠপোষক পাইয়া, 

ধাহাদের প্রধূমিত ক্রোধাগি প্রচ্ছলিত হইয়া! উঠিল। 



১১৮ মাথুর-কথা, 

ইহারা অধুনা অবসর পাইয়া জৈন ও বৌদ্ধগণের 
বিপক্ষে নব সমাটকে উত্তেজিত করিয়া! তুলিলেন। 

পুষমিত্রও তাহাদের উপদেশমত, বৌদ্ধ ও জৈনগণের 
উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মগধ 

হইতে জলম্ধর পর্যন্ত ( মথুরা এই উভয় নগরের মধ্যপথে ) 
যেখানে যে সকল বৌদ্ধ বা ঠজন সঙ্ঘারাম বা মঠ 
গ্রভৃতি ছিল, মে সকল ধ্বংশ করিয়। দিয়াছিলেন। এবং 

তততৎ ধর্মাবলম্বী জনগণকেও ছতাশন বা অসিমুখে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) অনেকে ভয়েও ব্রাহ্মণ ধর্ম 

অবলম্বন করিল। যাহারা স্বস্বধর্শে একান্ত নিষ্ঠাবান্ 

ছিলেন, ও স্বন্বধর্মু পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছক হইয়া 
ছিলেন, তাহারা ব্যাধগ্রন্ত কুরঙ্গের ন্যায়, অন্যরাজ্যে 

পলাইয়। প্রাণ বাচাইলেন। 
এই সময়ে মখুরায় দুইটা দুর্ঘটনা! ঘটিয়াছিল। 

এফ দিকে গ্রীকৃবীর মিলিন আদিয়া, মথুরা নগরীর 

ধনরত্ব লুঠন করিয়া! গেলেন, অনাদিকে পুস্যমিত্রের 
উৎপীড়নে এখানকার জেন ও বৌদ্ধ প্রজ্ঞার হত, 
আহত বা নির্বাসিত হই! পড়িল। তিব্রতীয় ধতিহাদিক 
লাম। তারানাথের গ্রন্থে এ সকল বিবরণ পাঁওয়! 

ষায়। 



শক বা কুপান যুগের মুরা 

আধুনিক পাঁ্া্া প্ররতবিৎ ও এতিহামিকেরা 

বলিতেছেন যে, কেবল আর্ধোরাই ভারতে আনিয়া 

উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। গ্রীক (যবন) শক, 
কুশান ৭ শ্বেছন প্রন্তি, আর্ধ্যেতর অপর কয়েকটা 

গ্রাতীত লৌকেরা। এশিয়ার মধ্যভাগ হইতে ভারতে 

আমি এ দেশের ধন, পরিচ্ছদ ও আচার বাহার 

গ্রনততি গ্রহণ করিয়া, ছিনুদিগের দলে মিশিযা 

গিঃছেন। অশোকের পরবর্তী এ দেশের কোন 

রাঙ্জাই ভারতের বাছিরে রাজা রক্ষা করিতে গারেন 

নাই। 

পু স্িতীয় শতাধীর মধা ভাগে, তিক 
্রনততি দেশ হইতে একদল বলিষ্ঠদেহ ৪ রগপটু লোক 

আসিগ! বাঁছলক (ব্যাকৃটিয়!), কপিশ! (কাবুল) প্রতততি 

স্থান €ইতে। গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া, ভারত 

রযান্ত আদিয়া রাত স্থাপন করে। চীন ভাষায় 

ইছাদের নাম "ইউচি*) ভারতের মোকের৷ তাহাদিগকে , 

গ্শক" বলিত। মানলিক শক্কি ও বিষ্কাবরে পকের। 



১২৪ মাথুর-কথা 

আর্ধাদের সমকক্ষ না হইলেও দেহ গঠনে ও সামারক 
ব্যাপারে তাহাদের কতকটা শনুয্ূপ ছিল। এই শকদিগের 

একটা শাখার নাম কুশান। কুশান বংশীয় শকরাজ! 

কদফিস দ্বিতীয় (1:2010711999) সুরাষ্, গান্ধার গ্রভৃতি জয় 

করিয়া মধুর! পর্যন্ত তাহার রাল্য বিস্তৃত করেন। ইহার 

পরবর্তী রাজার নাম কণিষ্ক। আমাদের দেশে খ্ী্টী 

৭৮ বংসরে শকাব। ন।মে যে শীক গ্রচলিত হয় কেহ কে 

বলেন, তাহ! ক্দফিম দ্বিতীয় প্রবর্তন করেন। অপরেরা 

বলেন, কণিস্কের মিংহাঁসনারোহণ হইতে শকাঁব| আরম্ত 
হইয়াছে । 

কণিষ্ক গ্রথম জীবনে অতিশয় রছুর্দদ ও দিখিজমী 

বীর ছিলেন। তিনি চীনদেশের রাজকুমারীর পাণিগ্রণে 

অভিল্াধী হই! তথায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন 

সম্রাট এ বিবাছে অঙম্মত ছিলেন বলিয়া! কণিস্ক 

তথায় * হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত প্রেরণ করেন। 

কিন্তু দুম পার্বত্য পণে ইহার সৈম্ভের পরাজিত হইয় 

যায়। 

কথিত আছে যে সম্রাট কণিস্কও, ও সম্রাট অশোকের 

স্তায রণভূমিতে অঞ্জঅ শোঁপিতপাত দেখিয়। অনুতপ্ত 

: চিত্তে বুদ্ধদেবের শান্তিময় ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং 



শক বা কুশান যুগের মথুযা ১২১, 

ইহার রাজোর নানা স্থানে স্তুপ, ঙ্ঘারাম গ্রত্ৃতি নিশ্মাণ 

করিয়া দিয়াছিলেন। 

আফগান পর্জতমালা হইতে ভারতের সমতল 

ক্ষেত্রে অবতয়ণ'পথে, পুরষপুরে ( পেশোয়ারে ) ইহার 

রাজধানীতে ইনি একটি ৪** শত ফুট উচ্চ কাষ্ঠনিশ্সিত 

১৩ তলা বা মঞ্চ বিপিঃ হুদার শপ (1২110 

10৫) নির্পাণ করিয়। দিয়াছিলেন। তখনকার 

লোকের! সেটাকে পৃথিবীর অপূর্ব বন্ধ (40006 

010০ ২০:10 ) বলিযা মনে করিত। ই্তিহাঁমিকের! 

অনুমান করেন যে, মামুদ-গজনী অথব| তাহার পরবতী 

কোন ধর্দান্ধ পাঠান বীর সেটাকে ধ্বংস করিয় দিম 

ছিলেন। 

ইহার অধীনে অনেকগুপি সত্্প [ক্ষত্রিয়] + 
সামন্তরাজজ ছিলেন। তীছাদের মধ্যে নহপান ও চগ্তন 

নামক ছুইজন সন্ত্রপবীরের সাহাধে ইনি মগধ 

ধ জগেকে বলেন পারগিক সন্প (3020) শক হাতে 

সংস্যত ক্ষতির শঙ্ হট হইযাছে। ভাবাভত্ববিদে| ভাহায় 

সত্যযাসন্তা নির্বর করণ । তবে যধুযায় সোধাস, রগ্ধুল হণিগুল 

প্র্থতি কয়েকজন স্গপের মু্বা পাওয়া গিযাছে। ্ 



১২২ মাথুর কথা 

পর্ান্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কাবুল, পেশোয়ার, তক্ষশিল| ও মথুরা প্রস্তুতি নানাস্থানে 

ই'হার রাজধানী ছিল। ইনি যখন যেখানে ইচ্ছা গিয়া 

বাদ করিতেন। ইনি পাঁটলীপুত্র হইতে অশ্বঘোয 

নামক বৌদ্ধগ্রন্থের রচয়িতা মহাস্থবিরকে লইয়। 

আদিযা, নিজ সভাসদ্দ করেন। গান্ধীর হইতে মগধ 

পর্যন্ত নানাস্থানে ইহার মুদ্রা পাওয়! মাইতেছে। 
তাহাতে গ্রীক, পারসিক, বা ভারতীয় কোন কোন 

দেবমৃষ্তি অঙ্কিত আছে। মুদ্রাগুলির মধ্যে যে 

গুলিতে বুদ্ধদেবের সৃতি আঙ্কত আছে, সেগুলি পর্য্য্ত 

তৎকাল-প্রচলিত রাঁজভাষ। [0০৪16 101108706 ] 

গ্রীক অঙ্ষরে পিখিত। 

সমট কণিষ্ষের লময় হইতেই, বৌদ্ধগণের মহাযান 
সম্প্রদায় অধিকতর ভাবে প্রতিপত্তি লাত করে। সমাট 

রাঞ্জ-কাঁধ্য হইতে অবসর পাইলেই বৌদ্ধমঠে যাইয়া, 

মহাস্থবিরগণের সহিত ধর্শুশান্্রনকলের আলোচনা 

করিতেন। বৌদ্ধাশান্ত্র মধ্যে কোথাও কোথাও পরস্পর 

বিরোধী মত দেখিয়া, ইনি সংশয়-তঞ্জন জন্ত একটা 

মহ! সঙ্গীতি আহ্বান করেন। সেই উদ্দেশে তিনি 

কাশীর-রাজা, কুগঙগ-ভবন নামক মঠে, ভারতের নান! 



শক ব| কুশান যুগের মধুর] ১২৩ 

স্থান হইতে বৌদ্ধ শীন্ত্বিৎ ৫০ শত মহীস্থবিরকে তথায় 
আনয়ন করেন। বৌদ্ধ মহীস্বির বন্ুমিত্র এই সভার 
অধাক্ষপদে বৃত হইয়াছিলেন। অশ্বঘোষ তাহার 

সঙ্ককারীর কর্ম করেন। সেই মহা সভায় “মহাঁবিভাষা 

নামে একখানি স্ুবুহৎ বৌদ্ধ কোঁধ রচিহ হয়। প্রবাদ 

এই যে, সেই গ্র্থধানি তামফ্কে খোদিত হইয়া 

উরনগর সমীপবর্তী কোন স্তপতলে আজিও প্রোথিত 

আছে। এই বৌদ্ধ মহ!সঙ্গীতির স্মৃতিরক্ষ! জন্) 

সমাট সমগ্র কাশ্মীরের রদণীয় উপত্যক। প্রদেশটাই 

বৌদ্ধ-মঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন । 

ইনি কাশ্ীরে কণিক্ষপুর নামে যে নগর স্থাপন 

করয়াছিলেন, তাহা এখন ক্ষুদ্দ গ্রামে পরিণত হই 

গিয়াছে । . কাশ্রীরের: রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত 

আছে যে, হস্ক, ভস্ক ও কণিষ্ক নামে তিনজন পুণ্যবান্ 

তুরস্কবংঈীয় রাজার সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম অতিশয় 

প্রবল হইয়াছিল। 

ইহার মৃত্যু সম্বন্ধে এইকপ আখ্যান পাওয়া যাঁয়। 

ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রতণ করিলে কি হইবে? ইহার হদয় 

হইতে রাজাবিষ্তারের প্রবল দ্রাকাঙ্কা। শেষ জীবনেও 

তিরোহিত হয় নাই। একজন মখুরাবাসী অমাত্োর 



১২৪ মাথুর কথা 

পরামর্শে, ইনি চতুরঙ্গিণী-বাহিণী লইয়া দিথিজয়ে হার 
করেন। তিন দ্রিক জয় করিয়া! যখন উত্তরাতিমুখে যাত্রা 

করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইহার রণশ্রাপ্ত টৈন্লেরা 
বিদ্রোহী হইয়! উঠিল। তাহারা একদিন সুযোগ বুঝিযা, 

চক্রান্ত করিয়া, সম যখন লেপমুড়ি দিয়া রোগ শযায় 

শন করিয়। ছিলেন, তখন একজন আতভামী আসিয়া 

তাঁহার বক্ষের উপর বমিয়! নিশ্বান রোধ করিয়া গ্রাণ 

সংহার করিল। ইনি অন্থমান ৪৫ বৎসর কাল ভারতেব 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দোর্দড প্রতাপে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। পেশওয়ার ও মথুবা প্রভৃতি যে যে স্থানে 

ইহার রাল্ধাণী ছিল, দেই সকল স্থানে ইহার মুদ্া ৪ 
ইঘার নামাস্কিত বছ সংখ্যক শিল্পাফলকের ধ্বংলাবশেষ- 

সফল পাওয়। যাঁইতেছে। সম্মট কণিক্ক বিষ্ে/ৎসাঙী 

৪ গগ্িতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহ্মিত্র, অশ্ব 

ঘোষ ও নাগাঙ্জুন প্রসৃতি বৌদ্ধ পর্ডিতেরা ইহার 

অনুগ্রহভাজন হুইয়াছিলেন। তন্ত্র প্রসিদ্ধ ইবস্ক- 
গ্রন্থরচযিতা চরক ইহার রাজত্বকালে, ও সম্ভবতঃ 

ইহার আমুকূলো তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং 

বুঝ! যাইতেছে যে, কেবল ধর্দশ বিষয়ে নহে, চিকিৎসা- 

বিদ্ভার দিকেও ইছায দুই ছিল। 



শক বা কুশান যুগের মধুরা ১.৫ 

তারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তঙ্গশিলা, পেশওয়ার 
গ্রভৃতি স্থানে লতা-পুষ্পাদি-বিজড়িত দ্বতাবের 

অন্ুকারী যে লুচারু গান্কার-শিল্প নামক কারকার্ধয 

পূর্ণ গঠন-সমূস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ইহার 

কিছুকাল পূর্বা হইতে আরন্ধ হইলেও, এই কণিষ্কের 
সময়ে তাহ! সমধিক উৎকর্ষ লাভ করে। 

এই গান্ধার-শিল্পে, গ্রীক ও রোমদিগের কতকটা- 

প্রশতাব পরিলক্ষিত হ। এই শিল্প তুট্টায় ২য় শতান্ধীতে 

চরমোৎকর্ধ লান্ভ করে। শুধু গান্ধারে নছে, মধুরা, 

সরনাথ, শ্রাবন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থে। কণিষ্কের 

নিদশন কল পাওয়! যাইতেছে | সার আলেকজন্নর 

কা'নংহাম সাছেব বলেন যে, সম্রাট, কণিঙ্ক গান্ধার 

হইতে আনীত কারিগরদিগের সাছাযো, আগরারু 

সরিছিত ফতেপুর শিকৃরী হইতে লাল বর্ণের বালুকা- 

প্রস্তর সকল আঁনাইয়া, মধুর! প্রত্ৃতি স্থানে বৌদধমরথি- 
গুলি ও অপরাপর তান্বর কার্ধসকল নিশা করাইয়া- 

সিলেন। মধুরার মমীপবস্তী নানা স্থানে ইছার সময়ের 

৪ ইছার ন|মাক্কিত অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া 

গিয়াছে। 

মধ্র। হইতে ৯ মাইল উত্তরে, বৃন্ধাবনের অপর 



১২৬ মাথুর-কথা 

দিকে, যমুনার পূর্ব তীরে, বেল বনের কিঞ্চিং উত্তর 

দিকে, 'মাঠ গ্রাম নামে একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। 

মথুরার প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিত রায় রাধাঁকিষণ বাঁহাদূর 
সেই গ্রামে একটা ভগ্ন মঠের ধ্বংদাঁবশেষ হইতে 

ধুসর-পাঁধাণ-রচিত কণিষ্কের মুণ্হীন একটি মূর্তি 
আবিষ্কার করিয়াছেন। সে টিলাটী দীর্ঘে ২২০ ফুট ও 

প্রন্থে ১৩* ফুট। প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করিযা ভিনি 

পুরাতন প্রাচীরের অবশেষ দেখিতে পাঁন। সে টিলাটার 

নাঁম «চৌফে" টিলা । ইহার মধ থে দেবকুল ছিল, সেটা 
মাপে ১০০ *৫৯ ফুট। ইহার নিকটে একটি পুষ্করিণী 

আছে। তাহার ভিতর হইতে যে সকল ইষ্টকথণড 

পাওয়! গিয়াছে, মেগুলি এই দেবকুলের ইটের মত, উক্ত 

পুষ্করিণীর মধ্য হইতে অনেকগুলি ভামূর্তি মিলিয়াছে। 

তম্মধো একটা নাগরাজজ মূর্তি আছে। কণিষ্কের ভগ 
সুর্তিটা উচ্চে পাঁদগীঠ হইতে স্বন্ধ পর্য্যন্ত ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। 

মন্তক ও উভম্ন বাছ নাই। ইহার দক্ষিণ করে রাজদও, 

বাম করে পক্গীমুখাকৃতি তরবারি-মুষ্টি ধরিয়াছেন। 

জান্গুর অধ: পর্যান্ত ল্িত জুবব| ( 0৫ 008) পরি- 

ছিত। কটিতে কোমর-বন্ধ, পদে যে ঝুট ছুত! আছে, 

সেরূপ ভুত আদিও তৃকীন্থীনের লোকের! ব্যবহার 



শক বা কুশান যুগের মুর. ১২৭ 

করিয়া থাকে । তরবারির অগ্রভাগ ভগ, ইহার কোষ- 
খানা কোমর-বন্ধের সহিত আবদ্ধ, দক্ষিণ করের রাজ- 

নট] ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে অনেকট| মনগণের 
ভীজিবার গদ| ঝ| মগের মত। এটী কোন অস্ত্র ঝ| 
রাজচিন্ছ [5৫৫2%) কি না, তাহা ঠিক বল! 

যায় না । পরিচ্ছদটা বীরজনোচিত, পরিচ্ছদের 

উপর জামুর নিকট ব্রাঙ্গী অক্ষরে লিখিত 

আছে £- 

"মহারাঞাতিরাজ দেবপুত্র কণিঙ্ক” অক্গরগুল! মাপে 

১ হইতে ১1০ ইঞ্চি। (:8101000107109] 50৮০) 

9111014 1911-12, 228৫ 120 দর্টব্য) মথুরা- 

প্রদেশে প্রাপ্ত এই মুষ্ঠিটা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
এ দেশের সহিত কণিক্ষের সংতরব বিশেষ ঘনিষ্ট 

ভাবেই ছিল। চৈনিক পরিক্রাজজকের! বলেন যে, যমুণার 
উভয় কুলেই পে সময়ে মথুর! নগরী অবস্থিত ছিল, 
সুতরাং এ মাঠগ্রাম হয়ত তখন স্হরের অন্তর্গত ছিল। 

বষিক ও হুবিষ্ক 

মখুরায় প্রাপ্ত কয়েকখান| ভন শিলালেখ তইতে 

আমর! জানিতে পারি যে, এই নগরে কণিক্কের পর 



১২৮ মখুর-কথা 

বষিষ্ক ও হবিষ্ক রাজত্ব করিতেন। সন্ভবতঃ ইহারা 

উভয়েই কণিক্কের পুত্র হইবেন। ইহাদের পিতা বখন, 

সুদূর উত্তর পার্বত্য প্রদেশে যৃদ্ধ করিতে যাইতেন, 
তখন ইহারা প্রতিনিধি রূপে মথুরায় থাকিয়া দেশ শাসন, 
করিতেন। বহিষ্কের কোনও যুদ্র! পাওয়া যাঁয় না। 

হয়ত পিত|র পূর্বেই ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। হবিষ্কই 
উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইহার অপর সংক্ষিপ্ত নীম, 

জুক্ক। কাবুল, কাশ্মীর ও মথুরাঁয় হবিষ্কের অসংখ্য 

ুদ্দা পায়! গিয়াছে। সুতরাং এ দেশগুরি যে তাহার 

অধিকারে ভুক্ত ছিপ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অথুরা 

সহরেই হবিষ্বের নীমে একটা বিশাল ও সমৃদ্ধ বিহার; 
ছিল। তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মধুরার 

দক্ষিণদিকে 'জামালপুর নামক স্থানে একটা জ্ঞন্তপে 
একটা বুদ্মুর্তি পাওয়া গিয়াছে; তাহার পাঁদপীঠে লিখিত, 

আছে যে, জীবক উদয়ন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু 

সেটীকে “দেবপুঞ্র হবিষ্বের' বিহারে গান করিয়াছিলেন। 

হবিষ্ক৪ যে বৌন্ধদিগের গ্রতি, পিতার স্তাঁয়। অতশস, 
ম্দয় ও অনুরক্ত ছিলেন, তাহা! বুঝা যায়। ই'ছার মুদ্রা 
গুলিয় গাত্জে কোন কোন শ্রীকদেবতারও মুর্তি অস্কিত, 

আছে। কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই ঘে, বুদ্ধদেবের মুহঠি 



শক ৰা! কুশানযুগের মথুরা ১২৯ 

অঙ্কিত কোন মুন্ব! অগ্ভাপি পাওয়। যাঁয় নাই। ইনি 

কাশ্মীরে বরামূল! পথের পার্থে হবিস্বপুর নামে একটা 

নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। উহার বর্ধমান নাম 

“উন্কাপুর”। এধন কেহ কেহ ইহাকে কাশীরের পশ্চিম 
ফটক নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। সহরটা 

বহুকাল পর্ধ্স্ত ধ্যাতাপন্ন ছিল। "ম শতাবীর 

মধাভাগে যখন হিয়েম্থদাও, তবিষ্কপুরে গিয়াছিলেন, 

তখন তিনি সেখানে ৫*** হাজার বৌদ্ধ যতি দেখিতে 

পান, এবং তীহাদের বিছায়ে ইনি দমাদূতি অতিথি- 
রূপে কয়েক দিন বাঁস করেন। হবিষ্ষও বোধহয় 

দীর্ঘকাল রাজভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইছার 

জীবনে রাজনৈতিক কোন ঘটনার বিষয় জানিতে পার! 

ধায় না। তবে ইনি যে পিতার স্ায় ভাম্কর ও শিল্প- 
কার্ধে উৎনাহ-দাতা ছিলেন সে কথা ইহার সময়ের 

নানা ধ্বংসাবশেষ হইতে জানিতে পারা ঘায়। যে 

মাঠগ্রামে কণিক্ষের নূহ পাওয়া গিয়াছে, লেই গ্রাম 

হইতে ছুই থণ্ডে বিভক্ত, মুণ্ডহীন, সিংহাসনে উপবিষ্ট, 
অপর একটা সূত্তি পাওয়। গিয়াছে। সেইটী উচ্চে 
৬কুট ১, ইঞ্চ পাদপীঠ ৩ ফুট ও ইঞ্চ4৩ ফুট ৩ ইঞ্চ। 

মৃত্তির কটিদেশের নিকট কেহ যেন তীক্ষ 
টৈ 



১৩৯ মাথুর-কথ 

অস্ত্রাধাতে লযতত্বে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল। 

মিংহাদনের ছুইদিকে দুইটা লিংহের মুখ দেখা বায়, 

গাত্্রের উপরভাগ পরিজ্ছদ-আবুত। তিনি যেন পদদয 

ঝুলাইয়। সিংহাসনে বনিয়া। আছেন। উহার দক্ষিণ হত্তে যে 
তরবারি ছিল, তাঁচারই মুষ্টিমাত্র এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে, 
অপর অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাম হস্তটাও ভাঙ্গিয়া 

গিয়াছে। তাহার কোধখানা যে এই হস্তে সংলগ ছিল, 
তাহারও চিহ্ন এখনও জাম্থদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। 

রাজপরিচ্ছদ জানুদেশ পর্যান্ত বিলদ্ষিত। তাহার 

প্রান্ত-ভাগে যেন, কোনরূপ জরিরকাধ করা পাঁড় 

বসান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। দক্ষিণ গ্রকোষ্টে 

বাচছুবন্ধ রহিয়াছে । পায়ে তুকাঁ দেশয় বট ছুত! 
পাদপাঁঠে ব্রাহ্মী অক্ষরে চারিছত্রে লিখিত আছে )-_- 

দ্মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র 

কুশান পুত্র সহিবমতক্ষ মন্ত 

বন পতিন! ভ্ম."....দেবকুল কারিতা 

আৰামে পু্করিণী উদপাঁন 5 মদকে। থাকো ॥” 

ইহ! হইতে আমর! বুঝিতে পারিতেছি, যে এই 

রাজার নামের প্রথম ভাগে “হুমা” ছিল; তাহার পর 



শক বা কুশানন্তুগের মথুরা ১৬১ 

নামট! ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। তিনি দেবকুল( মন্দির ) 

আরাম (উদ্ভান ) পুষ্করিণী ও উদপান (কপ) প্রভৃতি নির্মাণ 

করিয়! দিয়াছিলেন। যে ভগ্ন মন্দিরে এ মৃ্তিটী পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার ভিত্বিমান্র এখনও অবশি্ আছে। 

সমীপবন্তি পুন্থুরিণীটী সঞ্জিয়া গিয়াছে [ এই গ্রাম ও 

নিকটবর্তী কমেকটি গ্রাম হইতে আরও ২৪ টা ভামৃত্তি 
পাওয়া গি্াছে; তাহাদের গাত্রেও কুশান রাজগণের 

মত কোমরবন্ধ-আটা বার-পরিজ্ছদ 'মাছে। কিন্ত 

তাচাদিগের মস্তক, হস্ত, পদাদি নাই এবং যে সকল লিপি 
ধোদিত ছিল, তাচা কাঁলবশে অস্পষ্ট তইয়া গিমাছে ] 
উপরিউক্ত লিংহাসনে উপবিষ্ট মধিটাকে কেছ কেহ 

হবিষ্কের মৃষ্ঠি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এ হৃর্থিটী 

তার কি নাঠিক বলা যায় না। এই 'হমা' নাম হইতে 

এটিকে অনেকে ওয়েম| (2002) বা বিষ কদফিসের সৃষ্টি 

মনে করেন। তবে যেএটী কোন কুশান রাজের মূর্তি 

তাছাতে কোনকপ সনদে নাই । কণিক্ের সামত্তয়াজ 
চচ্চনের নামাস্কিত একটী মুণ্ডহীন মৃষ্ধি, এবং তৃকি 

টুপি পরিছিত কুশান সন্ত্রপগণের কয়েকটা তা মু 
ও সংগৃহীত হইয়াছে । তুঁকি পরিচ্ছদে বিভৃষিত একজন 
কুশান সম্রাটের ৃত্তিকে মখ্রার লোকেরা আজিও 



১৩২ মাথুর-কথা 

গৌকর্দেশ্বর মহাঁদেব নামে পুজা করিতেছেন। ইহার 

কথ! পরে বলিব। এই সকল অন্রান্ত প্রমাণ হইতে 

পষটই বুঝা যাঁয় যে, মধুরার কুশীন রাঁজগণের বিলক্গণ 
আধিপত্য ছিল। কণিষ্কের। ও অপর অপর মুত্তিগুলি 

এখন মথুরার যাদুঘরে রহিয়াছে। 
হ্বিক্কের উত্তরাধিকারী হুইয়াছিলেন বাসুদেব ১ম। 

ইহার হিনুনাম হইতেই বুঝ! যাইতেছে যে, তৎকালে 

কুশীন বংশীয় রাজারা ভিন্নদেশীম লোক হইলেও এ 

দেশীয় নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
এবং এ দেশীয় জন-সাধারণের দলে মিশিয়। গিয়াছিলেন। 

ইন্ঠার মুদ্রাগুলিতেও শিবমূত্তি, ত্রিলুল ও বৃষ প্রভৃতি 

অঙ্কিত আছে। মথুরা গ্রদেশেই ইহার সময়ের 
অধিকাংশ ধ্বংসাবশেষ পাঁওয়! যাইতেছে। ইহার বিষয়ে 

অপর কোন কথাই অগ্ভাপি জানিতে পার! যাঁয় নাই; 
তবে খৃষ্টীয় লনের ২২ বৎসরের পূর্বে ইহার রাজত্ব শেষ 

হইয়াছিল বলিয়া ধতিহামিকেরা অনুমান করেন। এই 

বাস্থদেবের পর হইতে উত্তর-ভারতে কুশান-বংশীয় 
রাজগণের প্রতৃত্ব লোপ পাইয়াছিল। ইহার পর এ 

বংশীয় আর কোন প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতি মখুরার 
রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিতে পারা 



পাবদা শ্যামা! 1% 

বানর ৫ গাম ॥ 151 মোছা 

বিিীগাদি। গা মগ মা 

নথ! বা গার ছিগি [চি 

রাি। আগা) ৫ বা ধন 

ঘা গা থা না গা 

মাছ। ধীাা। বিয়া 1 ॥ 
নাগ মা নী 0ঢান। । মাটাগ 
11015110 



চৈনিক গরিব্রাজকগণের বর্ণিত মধুরা। 

চীনদেশীয় লোকের! কোন্ সময় হইতে ভারতে 
যাঁতীয়াত আরঙ্ত করেন, সেটাঠিক জানা যায় ন|। 

তবে কণিষ্কের জয় হইতে যে বৌদদধর্ধ বন্ছল তাবে 

চীলদেশে বিভৃত হইয়াছি, মে কথাটা তাহাদের প্রন 
মধ্যে গাওয়া যায়। চীনের! বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিঙ্লে গর, 

তন্ধেশবাঁমী অনেকেই তীর দর্শন করিবার অভিলাধে, ও 
ভারতীয় আদি বৌদ্ধ ধর্মশানগুলি সংগ্রহ করিবার 
অভিগ্রায়ে ডারত-পর্চটনে আমিতেন। বুধদেবের জন্মস্থান 

কপিলবন্থ, বনধলীভের স্থান উক্বিধ। ধর্মগ্রচারের 

প্রথম স্থান খষিগতন। বৈশীলী। আবী ও রাজগৃহ 

গ্রডি গ্রচার-্থান এবং পরিনির্বাধস্থান কুশীনগর 

তাহাদের পবিস তীর্ঘস্থান রূপে পরিগণিত ছিল। 

গাঞ্ধারের পূর্ব সীমা চীনতুকি নামে একটী স্থানে 

তীহাদের গ্রধান আড্ডা ছিল। মেটা ফোন্ স্থান, আজিও 
তাহা সনাক্ত হয় নাই। সপ্ট শতীষ্ষীতে যখন 

হিয়া, ভীয়তপর্যাটনে আইদেন। তখন তিনি 
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চীনতূক্তি একটী মঠে অতিথিরূপে কিছুকাল অবস্থান 

করিয়াছিলেন। কণিক্কের রাজত্ব সময়ে, থৃষ্ীম প্রথম 

শতাকীর শেষ পাদে, কয়েক জন চীনদেশীয় রাজকুমীরকে 

এখানে নজরবন্দী রূপে আটক রাখ! হইয়াছিল । 

সেই মঠে কুবের ও জন্তল! নামে ছুইটা মূর্ধির পাদতলে 
দুগভ মধো চীনদেশীয় রাজকুমারেরা! প্রচুর স্বর্ণ ও মণি- 
মাণিকাদি প্রোথিত করি রাখিয়া যান। মঠাধাক্ষ 

বৌদ্ধ স্থবিরেরা! হিচ়েম্থসাঙকে বলিলেন যে, চীন জাতি 

প্রতিষ্ঠিত এই মঠের সংস্কার জন্ত রাজকুমারের! বছ ধন রদ্ব 

রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়। একজন 

বিধঙ্্ী রাজা আসিয়া দেই ধন রদ্ধু অপহরণ করিবার 

উদ্মোগ করিলেন | কিন্তু তিনি দৈব বিভীষিকা দেখিয়া 

নিরস্থ হইয়। চলিয়া গিয়াছিলেন। চিয়েশ্বলাঙ তীঙ্ছার 

ব্রমপ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি অতি পবিজ্ঞ হৃদ 

9 নিষ্ঠা-সকায়ে বুদ্ধদেবের চরণ-বদন। পুর্কাক সেই 

ধনরাশি বাহির করিয়া, সেই জাগ্রার মঠের সংগ্কার 

লাধন করিয়াছিলেন । 

অস্তাবধি অন্যান পঞ্চাশ জন চৈনিক পরিব্রাজকের নাম 
পায়! গিয়াছে। তাহাদের কেহ কেছ ভারতীয় নাম পর্ধানত 
গ্রচণ করিয়াছিলেন, এবং এদেশেই দেহত্যাগ করেন। 
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ৃষ্টাম ৫৩৯ খাবে চীন্ সম্রাট 'উটিবা? গুপ্বংশীয 

সম্রাট জীবিত গুণের নিকট মহাযান-সম্্রদায়ের মূল 
গ্রন্থ গুলির সহিত একজন বৌদ্বধর্মবেত্তা পর্তিতকে 

পাঠাইবাঁর জন্ত অনুরোধ করেন। খপ্তরাজ চীনদেশীয় 
দূতের সহিত পরমার্থ নামক একজন বৌদ্ধ পত্তিতকে 
চীনদেশে গ্রস্থসহ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরমার্থ সেস্থানে 

যাইয়া বৌদ্ধগ্রস্থগুলির বিশদ অনুবাদ ও জটল 

সমহ্তাগুলির মীমাংসা করেন। ৭* বংসর বয়সে 

চীনের 'ক্যান্টন' নগরে পরমার্থের পরলোক প্রাপ্চি 

হয়। 

বোধিধন্ম নামক একজন দীক্ষিগাতোর রাজকুমার 

ধর্মগ্রচার জন্ত প্রথমে ক্যান্টনে, পরে লোয়াং নগরে 

যাইয়া বাস করেন। চীনদেশীয় অনেক শিল্পীর মুখে, 
তাহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের কথ! আজিও শুনিতে 

পাওয়! যাঁয়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক জন ভারত- 

সম্তান চীনদেশে যাইঘা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন 
বলিয়া জানা যাইতেছে । 

যে নকল চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসিয়! ভারতের 

বিবরণ লিখি! গিয়াছেন, তাঞা্দের মধ্যে ফাহিয়ান ও 

হিয়েম্থদাউয়ের নাম সমধিক গ্রসি্ধ। 
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ফাহিয়ান্। 
ফাহিয়ান্ ৃষ্টাম ৩৯৯--৪১৩ অব পর্যন্ত ভারতে 

ছিলেন। তখন গুপুসঘাট চন্ত্রগুপ দ্বিতীয়ের রাজ 

কাল চলিতেছিল। ইনি ভোটানের পথ দিয়া ভারতে 

আসিয়া সমুদ্রপথে দেশে ফিরিয়া যান। তিনি 

.মথুরার বিষয়ে যে বিবরণ দিয়াছেন, আমরা বিল সাহেবের 

(]. 191) লিখিত গ্রন্থ হইতে নিয়ে তাছার অনুবাদ 

দিতেছি । ফাহিয়ান ও তাহার লঙ্গীরা পাঞ্জাব 
দেখিয়া, পুনার (যমুনার) গতি ধরিয়া মোথেলো 

( মথুর]) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। ফাহিয়ান 

এখানে যমুনার উভয় তারে বিংশতিট বৌদ্ধ সঙ্বারাম 

দেখিতে পান। তথায় প্রা তিন সত শ্রমণ ও বৌদ্ধ 

যতি বাস করিত। উন্তর-ভারতের প্রান সকল 

দেশের রালাই তখন বৌদ্ধণর্থে শ্রহ্ধান্িত ছিলেন। 

যন কোন বাজা, অমাতা, বা রাজ-পরিবারের লোকের! 

অর্থৎ বা বৌদ্ধ স্থবিরের নিকট উপতারাদি লইয়া যাইতেন, 
তখন তাহাদিগকে সম্মান দেখাইবার জঙ্গ ভার! 

নিজ মস্থকের উষ্ধীঘ উম্মোচন করিতেন এবং গ্বজজন- 

গণ-সহ, ্বতস্তে প্রমণগণকে ভোজ্য বন্ধ পরিবেধণ করি- 

তেন। অহ ও শ্রমগগণের ভোজন শেষ হইলে, 
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রাজারা পর্যান্ত বৌদ্ধ সভাপতির সম্থুথে নিয় ভূমিতে 
উপবেশন করিতেন। তাহারা কখন স্থবির, অর্থ 

ব! যতিগণের সহিত একত্র উচ্চাসনে বমিতেন না। 

বুদ্ধদেবের সময় হইতে এ সময় পর্যন্ত এইয়প ভাবে 

যতিগণকে সম্মান দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল। মখুরাঁর দক্গিণ 
দিকের প্রদেশ গুলিকে মধ্যদেশ বলিত। ম্ধাদেশের জল- 

বাঁয়ুতে শীতগ্রীম্মের প্রধরতা ছিল না, তথায় অধিক 

তুষারপাত হইত না। কখন কখন অর্থৎ এবং স্থবি- 

রের! রাজপ্রাসাদে যাইয়াও ভিক্ষা! আনয়ন করিতেন। 

কোনও উৎসব কালে অর্থৎ ও স্থবিরের| উচ্চ বেদীর উপর 

বসিয়া উপদেশ দীন করিতেন। জনসাধাত্রণ তাহাঁদের 

সপুথে নিয়ে বিস্তৃত আসনে বসিয়া উৎসব দর্শন ও উপ- 

দেশ গ্রহণ করিত। 

মথুরার অধিবাসীরা! দর্কাংশে মমৃদ্ধিশালী ও সুধী 
ছি্স। প্রজার! ক্ষেত্রোৎপন্ন শহ্য হইতে রাজকর দিত। 

তাহাদিগের আবাস গৃহের জন্ত কোনজপ কর দিতে 

হইত না। কেহ আইন ভঙ্গ করিত না, সুতরাং 

শীমনকর্তৃতাধের সন্মুধে যাইতেও হইত না। যাহার! 
রাজ-নরকারের ভূমি চাষ করিত, তাহার স্বাধীনভাবে 
লাতের অংশ হইতে রাজকর দিভ। তাহার! 
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ঘথ। তথা বিচবণ করিতে পারিত, কেহ তাহাদিগকে 

বাধা দিত ন|। 

সাধারণ অপরাধে রাজার! কাহাকেও কাঁয়িক 

বা প্রাণদও দিতেন না। তাহাদের অপরাধের 

গুরু অনুসারে কেবল অর্থদণ্ড করিতেন। 

যদিকেহ রাজ-বিদ্বোহের চেষ্টা করিত, তাছ। 

হইলে তাছার দক্ষণ ভন্তটী মাত্র কাটিদা দেওয়া 

হইত। প্রধান প্রধান রাজকর্ধুচারীরা তৃসম্পত্তি হইতে 

নির্দিষ্ট কর বা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। এখানকার লোকেরা 

জীবন হত্যা বা যাক সেবন করিত ল]। চণ্ডালের| 

ভিন্ন অপর কেহই পেয়াজ বা লগ্ন খাইত ন|। চণ্ডালেরা 

সহয়ের বাহিরে স্বতগ্র পল্লীতে থাকিত। যখন কোনও 

১গাল হাটবাজার করিতে নগরে যাইত, শখন একখানি 

কা্ধও লইয়া শব্দ ফরিদা পথিক ও অধিবাসিগণকে 

লতর্ক করিয়া দিত। লোকের! সেই শব্দে সাবধান 

হইত। নাগরিক লোকেরা কুরুট বা শুকর পুধিত না 

৪ হত্যা করিত না, অথবা কোন জীবিত জঙ্কুর ব্যবসা 

করিত না। বাজারের কাছে শৌগ্ডিকাঙগয় থাকিতে 

পাইত না। তাহারা কড়ি ল্য ক্রম বিক্রয় ঝরিত। 
চণ্তালেরাই কেবল পশুহত্যা ও মাংস বিক্র্র করিত | 
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বৃদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর হইতেই দেশীয় রাজারা ও 

স্রাস্ত লোকেরা বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সেবার জন্ট 

বিচার, গৃহ, উদ্ভান ও কৃষিক্ষেত্র সকল দান করিতেন এবং 
কেহ কেহ ভূমি-কর্ষণের জন্য কৃষাণ ও বলদ পর্যাত্ত 

যৌগাইতেন ! এই সকল ভূমির দীনপত্র তীত্রফলকে 
লিখিত হইত। এক রাঁজার সময় হইতে অপর 

রাজার সময় পর্যান্ত সেই সকল দান পত্র চিরদিন সম- 

ভাবে বলবৎ থাঁকিত। কেহই তাহাদিগকে এ সকল 

ভৃসম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে লাহসী 
হইত না! বৌদ্ধ পুরোহিতেরাই কেবল তাহার উপদত 
ভোগের অধিকারী হইতেন। 

সকল গৃহস্থ-পুরোহিতেরাই গৃহসজ্জা, আচ্ছাদন, 

তোজ্জা, পানীয় এবং পরিচ্ছদাদি অবাধে প্রাপ্ত হছইতেন। 
শ্রমণ 'ও যতিরা কেবল মাত্র ধ্যান, মন্ত্রপাঠ ও ধর্শ- 

কার্ধেই নিযুক্ত থাঁকিতেন। অপর স্থান হইতে যদি 

কোনও বিদেশী শ্রমণ বা যতি আসিত, তাহা হইলে 

সঙ্ঘারামের প্রধান পুরোহিত হ্বয়ং যাইয়। তীহার স্চিত 

সাক্ষাৎ করিতেন এবং তীহার বসন ও ভিক্ষাপাত্র 

নিজে লইা তাহাকে সাদরে অভার্থনা করিয়া বিচারে 

আনিতেন। তাহার পাদ প্রক্ষালনের জল, দেছে 
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মঙ্গনের তৈল ও বৈকালিক ভোজ্াদি দিয়া, কিয়ংকাল 

বিশ্রামের পর তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইত। পরে 

তাহার বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে তাহার সন্্রমোচিত 

শয়নগৃহ, খণাঙ্গপ্রস্ৃতি নির্দিষ্ট হইত। 

এই মধুরায় বৃদ্ধদেবের ধিষ্য সানী-পুত্র, মৌন্গল্যায়ন 

ও আনন্দের নামে তিনটা পৃথক পৃথক স্তুপ ছিল। 
অতিধর্, বিনয় পীঠক ও হুত্র পাঠক প্রস্ৃতি শিক্ষার 

জন্ত ভিন্ন ভিন্ন সঙ্বারামও ছিল। বৎসরের দ্িতীয় 

মাসে (বর্ধার এক মাস পরে) মণুরার নিকটব্তী স্থান 
সকল হইতে প্রধান প্রধান ধার্মিক পরিবারের লোকের! 

'আসিঘা এধানে ধশ্মোৎসব বা মেলার অনুষ্ঠান করিতেন। 

তাহার! শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের জন্তু অশন বসনাি লইয়া 

আমিতেন। মেলার সময়ে পুরোহিতের! স্থবির ও ভিক্ষু! 

ধাইয়। জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দিতেন। সাধারণ 

মেলার অবসানে সারীপুত্রের ম্তপে মকোত্সব হইত। 

তপন সে স্থানটীকে পুষ্পমাল্য পতাকাদিতে শোভিত 

করিঘ। ধুপ। ধন ও চনন প্রনৃতির লৌরতে 

সুবালিত কর! হইত। দীপমালা জালিয়! সমস্থ রজনী 

এ স্থানটিকে আলোকিত রাখা হইত। সারী-পুত্র, 

ম্1 কান্তপ ও মৌদগক্যায়ন-বাঙ্গপ-সন্তান হইলেও 
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বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রছণ করিয়াছিলেন । আননাই 
ু্ধদেবকে অনুনয় করিয়া নারীজাতিকে শিষ্য করিবার 
আদেশ লাভ করিয়াছিলেন, দেইন্ত আননদন্তুপে 
কেবল ভিন্ষুণীরা থাকিতেন। নবীন শ্রমণের! প্রধানত: 

বদ্ধতনয় রাহুলের পৃজ! করিতেন। অভিধন্ম ও বিনয় 

সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ বিহারের কার্য্যে নিযুক্ত 

থাকিতেন। সকলে অর্ৎ বা বৌদ্ধ যতিকে বৎসরের 

মধ্যে অন্ততঃ একদিন করিয়া ধর্দমোপদেশ ও শান্ত্রব্যাথা। 

করিতে হইত। 

পুর্োক্তন্ণপ উপহার আদান-প্রদানের ও উপদেশ 

দিবার পৃথক পৃথক দিন নির্দট ছিল। মহাযান-সম্প্রদায়ের 

বৌদ্ধের! প্রজ্ঞাপারমিতা) মগু্রী ও অবলোকিতেশ্বরের 

উপাসনা করিত। দেশের সন্ত্ান্ত জমিদার ও সম্পন্ন 

গৃহস্থ--এমন কি ব্রাঙ্গণেরা পর্যান্ত অহ্ৎ। ভিক্ষু) স্থবির 

প্রভৃতি বৌদ্ধ যতিগণকে, তুল! রেশম বা পশম-নির্শত 
পরিচ্ছদ ও নানাবিধ উপকরণ সকল উপটৌকন দিতেন। 

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের কাল হইতে এইরূপ উপটৌকন 

দিয়া, সৌজন্ত প্রদর্শন করিবার গ্রথা চলিয়া আসিতেছে। 
ইহার কখনও বাতিক্রম হয় নাই। ফাহিয়ান্ মধুরায় 
প্রায় একমাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 
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ফাহিয়ান্ মথুরায় কোনও ব্রাঙ্গণ্য দেবতার কথ 
বলেন নাই । কিন্তু যথন এখানে ব্রা্মণগণের বাস ছিল 

জানিতেছি, তখন অবশ্তই তাহাদের কোন না কোন শিব 

শালগ্রামশিল! অথব! শূর্যা দেবত| ছিলেন বলিয়া অনুমান 

করিলে অসঙ্গত হয় না । ভবে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন 

ধশ্মের সমধিক প্রাধান্ত ছিল বলিয়া, এবং রাঙ্জগার! ইচার 

মপক্ষতা করিতেন বলিছ। ব্রাহ্মণা দেবতাগুলির প্রভাব 

ততটা হয়ত ছিল না। 

হিয়েস্থমাউ. ব| ইয়াংচুয়াং 
ইনি চান হইতে গ্থলপথে তক্লামকান্ নামক মঞ্চ 

হুমির উত্তর পথ দয়া ও পরে সমরকলোর মধ) দিছা 

ভারতে আইসেন, এবং পামির ৪ ধোটানের ভিতর [য়া 

দেশে ফিরিয়! যান। গুৃতরাং তীচ্াকে গমনাগমণ উভগু 

কাজেই সুদীর্ঘ, দুর্গন এ ভীবন সন্কটকর পথ অভিথাচিত 

করিতে হইযাছিল। ইনি ভারতের বনৃস্থান পরিজ্মণ 

করিয়াছিলেন। তিনি যে ভ্রমণবৃত্াস্ত লিখিয়া গিয়াছেন, 

তাছার তুলনা নাই। এখানি না থাকিলে $য়ত 

তাৎকালীন ভারতের ইতিহাসের অনেক আংশ 

অন্ধকারে থাকিয়া ঘাইত। ইনি সম্রাট গচর্ষের 
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রাজত্ব কালে ভারতে আমিয়৷ তাহার বন্ধুগণ মধ্যে 

পরিগণিত হন। খৃষ্টায় ৬২৯ হইতে ৬৪৫ অব পর্যন্ত 

ভারতে অবস্থান করেন। এখানে তিনি নালনা! ও তক্ষ- 

শিলার বিশ্ববিগ্ঠালয়ে কয়েক বদর থাকিয়া পাঁলি ও 

সংস্কৃত ভাষ! অধ্যয়ন করিয়। যান। আমরা 12৮০ 

সাহেব কর্তৃক অনুদ্দিত গ্রস্থ হইতে অনুবাদ দিলাম। 

হিয়েস্ছসা্ বলিতেছেন, তীহার সময়ে মথুরা- 
মণ্ডলের পরিধি প্রীয় ৫০০০ হাঁজার লি (অনুমান 

৫০০ শত ক্রোশ ) এবং ইছার রাজধানী মধুর! নগরের 
পরিধি ২*লি (প্রায় ৪ক্রোশ হইবে)। এ প্রদেশের 

ভূমি অতিশয় উর্বরা। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরা! 
গ্রধানতঃ ক্লিজীবী। এদেশের লোকদিগের বাটার 
উদ্যানে ছুই রকমের আত্ম ফলিত। তাহার মধ্যে ছোট 

জাঁতি পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হইত। বড় জাতীয় ফল- 

গুলা, পাঁকিলেও হরিৎ বর্ণ থাঁকিত। এদেশের লোকের! 

সৃবর্ণ ও তুলার হত্রে হুক্ম ডুরিয়া কাপড় প্রস্তত করিতে 

পারিত। এদেশ গ্রীন্সপ্রধান। অধিবাদিগণের 

আচার-ব্যবহার সভ্য, ভব্য ও ভদ্রলোকের মত। ইহার! 

সদসৎ কর্মের উপর মন্তুত্ের শুভাশুত ফল নির্ভর করে 

বলিয়া, বিশ্বাস করে। নীতি ও জানের সম্মান রাখে। 
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এ প্রদেশে প্রায় ২*টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম আছে। তথায় মহা. 

যান ও হীনযান জন্প্রদায়ের ছই হাজারের উপর বৌদ্ধের! 

বাস করে। শ্রমণেরা মহাযান ও হীনযান উভয় সপ্রদায়ের 
গ্রন্থগুলি সফত্রে অভ্যাস করে। ভিন্ন ধন্মীদের ঝ 

বৌন্ধেতর হিন্দু ব্রাঙ্মণ্য সপ্প্রদায়ের কেবল মাত্র €টী দেব- 

মন্দির পৃথক পৃথক্ স্থানে অবস্থিত আছে। মথুরা নগরে 

অশোক-নিশ্িত তিনটা স্তপ আছে। তত্ি চারিজন 

অতীত বুদ্ধ এধানে অনেক নিদশন রাখিয়। গিয়াছেন। 

সারাঁপুর। মুদগলপুন্ধ, পূর্ণ মৈত্রেযানি পুত্র, উপালী, 

আনন ও রাহুলের স্বপে তাহাদের শরীর ধাতু ( অস্থি) 
অথব! অপর কোন শ্বতি চি আছে। মঞ্ুঙ্ী ও 

পুধার নামে আর9 ছুইট শপ আছে। বৎসরের প্রথম, 

পঞ্চম ৪ নবম মাসে এখানে পর্ধ বা! মেল! হয়। প্রতি 

মাসের ৮1১৪1১৫।২৩।২৯ ও ৩* দিবলে অর্থাৎ প্রতি মাসের 

এই ছয় দিনে এখানকার লোকেরা উপপোধধ ( উপবাস) 

করি! ধাকে। অধিবালীরা! ই সকল পৰব দিবসে পুজার 

ভন্ত বন্বসূল্য উপকরণ লইয়া দলে দলে নিজ নিজ 

ন্ভভীপ্সিত দেবতার স্তপে বাইয়া অর্জন! করিয়া থাকে 

আতিধর্্ সম্প্রদায়ের লোকের! লারী-পুত্রের সত পে, সমাধি- 
সপ্র্নায়ের লোকের! মৌন্গল্যাদন স্তপে, হুর স্প্রদায়ের 

নও 
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লোকের! পূর্ণ মৈত্রেরানি স্তপে, বিনয় সম্প্রদায়ের লোকের! 
উপানী স্তুপে, ভি্ুণীরা আনন্দের স্তুপে, নবীন শ্রমণেরা 

রাছুলের স্তুপে, এবং মহাযান মশ্রদায়ের বৌদ্ধের! 

বোধিসন্বের স্তপে যাইঘা উপাসনা করে। পৰ্ঝ বা 

উৎসব স৭রে বিভিন্ন সম্প্রদীয়ের বৌদ্ধেরা পরস্পরকে 

স্পঞ্া করি! ছত্র, মালা, পতাকাদি দিয় আগন আপন 

স্তপগুপিকে শুদজ্জত করে। গন্ধবাসিত ধুমে, তখন 

চন্দ্র তপন এমন কি গগনমণ্ডল পথ্্ত আছেন হইয়া 

যাঁ। বৃষ্টি ধারার মন্ত পুষ্প বর্ষণ হইতে থাকে । কেবল 

সাধারণ নিম প্রজারা নহে, রাজারা, রাজ-পরিষদের| 

এবং যাবতীঘ সগ্তাপ্ত লোকেরা পরযীন্ত, এই শুভ কম্মে 

যোগদান করেন। নগর হইতে পাঁচ ছয় লি দুরে 

পূর্বদিকে নদীর দূরারোহ তটের উপর ঘষে পর্বত 

সজ্ঘারামটা আছে? অতি সঙ্কার্ণ নিয় পথ দিয়! তথায় 

যাইতে হয়। পরম পুঞ্জনীয় উপ এই সঙ্বারাম 

নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটা স্তপে 

বুদ্ধদেবের কেশ ও নখর সমাহত আছে। ইচার 

উত্তর দিকে পাধাণ নিশ্বিত প্রাচীর বেষইিত একটা বিশ 

ফুট উচ্চ ও ত্রিশ ফুট চওড়া গুধাগৃহ আছে। তাহার 

ভিতর ৪1৫ ইঞ্চি লা কু ক্ষুদ্র বংশ বা কাই বণ 
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সকল রাশিক্কৃত আছে। যখন পুজ্াপাদ উপগ্রপ্ু, কোন 

বিবাঞিত দম্পতীকে মন্ত্র ও দীক্ষা দিয়া অহপদে উন্নীত 

করিহেন, * তথন সে যাইত ই গৃহে একটী বংশ 

বা কাঠ দও পুতিধ গাখিবার অধিকার পাত। 

অববাঁহত 'অহত্গণের জগ মে গণনার সংখা বাথ 

হইত ন|। এই উপন্রগ্রবিঠার হইতে ২৪1২৫ লি 

দক্ষিণ পৃর্বসুথে অগ্রদর হইলে একটা বুঃৎ শুষ্ক তডাগ 

দেখিতে গাওয়া হায়। ঠাহার পান্বে একটী প্তপ 

সাছে। পর্যটক উ্লাচুঘাং বলিতেছেন যে,-যখন 

এক দিন বুদ্ধদেন সেই বুহৎ পুষ্করিণীর তীরে ইভস্ততঃ 

পাদচারণ করিতেছিলেন, তখন একটী বাশর আসি 

স্পট ০০ ১১ শশা এ ০ স্পীপীপাটি পিসী িস্পিপীপিসপী শী কপ ০ জজ | ০৬পিত 2 

* গৃহস্ের! এখে বৃদ্ধ, ধর্ম ও সঙঘ এই এরর শরণ 

লঃয়া। ছুই জ্বী! ছুট ততৃর্ধশী, পূর্ণ! এ ধাবা পোবহত 

(উপবাস ) পালন কছিতেন। ইএউজিনে বিছারে হারা ঠাহায়া 

ধর্ম চচা করতেন । বৌদ্ধ ধর্থের উপদেশ প্রবণ কিতেণ বালয়া 

তখন ঠাঙাদের ভাবণ হা শ্রাবক নাম হটত। ৎপর়ে ভিন 

হইয়া বিছাছে যাইয়া বাল করিছেল। তথায় ক্চুকাল ধাকিযায় 

পর, ক্রয় 'শ্রোতাপ॥' 'সকৃভাগাধী' 'জগাগার্ী। প্রভৃতি পদলাত 

করিলে পর গর্ত অর্ছং' পদবী প্রাপ্ত হতেন অর্থতের1 

ওল জয়া হরণাছি হইত$ অব্যাহতি লাও কারা মুড পুরুহ। 



১৪৮ মাথুর-কথা 

তাহাকে কিঞ্চিৎ মধু উপহার দিয়া ছিল। বুদ্ধদেব মধুর 
সহিত জল মিশিত করিয়া, সমস্ত শিষ্যগণের মধ্যে বণ্টন 

করিয়া দিলেন। ইহা! দেখিয়া বানরটী অতিশয় আহলাদে 
লাফালাফি করিতে গিয়া, জলে পড়িয প্রাণ হায়াইল। এই 
স্ৃতির জন্য বানরটা পর জন্মে মানবনেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

শুদ্ধ তড়াগের উত্তর দিকে, অনতি দূরে একটা 

বৃহৎ অরণ্য মধ্যে চাঁরিজন অতীত বুদ্ধের (&) পাদচারণ 

জনিত পদাঙ্ক আছে। ইহার নিকটেই অপর এক স্থানে 

সারীপুত্র ও ১২৫০ জন বুদ্ধ শিষ্/ সমাধিমগ্ন থাকিতেন। 

তাঁহারই স্থৃতিচিহ স্বরূপ কয়েকটা স্তুপ আছে। 

বুদ্ধদেব এ প্রদেশে বহুবার আসিয়া ছিলেন এবং যে 

যে স্থানে বসিয়া লোকদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেন, সেই 

সকল স্থানে বুদ্ধদেবের কোন না কোন কল্প স্বৃতিচিহ 

( চৈতা, স্তস্ত বা সুপাদি) সংরক্ষিত হইয়াছে। 

গু. 12661 সাহেব টাকায় লিখিয়াছেন, অপরা- 

পর চীন দেঈয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই উপগুপ্ত- 

* অক্ষোভ্য, হত্ব সম্ভব, অযোধ সিদ্ধি, এবং বৈর়োচন, শাক্য 

মিংহের পর্বে এই চারিওন জাবিভুত হইয়ািলেন বলির) 

ইছার। জস্তীত বা ধ্যানী বুদ্ধ নামে পরিচিত্ত। 
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বিহারটী যে পৰ্ষতোপরি অবস্থিত ছিল, তাহার নাম 

উরুমণ্ড বাঁ করুমণ্ড পর্বত | চীন দেশীয়ের| বলেন, 

উরুমণ্ডের অর্থ বুধৎ সর (0০০৮৮ 000 )। এই 

পব্বতৈর পার্বতী গ্রামের নাম ও উর্কমণ্ড। এ স্তনটা 

পামল তকরাজি শোভিত। কেহ কেছ বলেন 

নট 9 তট নামে ছুই ভাই, তাচাদের নি শি নামে 

ছইটী বিহার স্থাপন করিঘাছিলেন। লোকে সেই 

ছটাক নট ভট বিহাব বলিত। উপগ্রপ্ত মধুরায় 

অবস্থান কালে এই নট ভট বিহারে থাকিতেন। যে 

গুহার উপগুপ্রের শিষ্েরা বংশ খণ্ড পুতিয়া রাখিত 

মেটী একটা স্বভাব-জাত পর্বত গু2]1 ইহাকে পরিষ্কার 

9 পরিবন্িত করিয়া 25 করা হইয়াছিল। উপ 

১৮**০ ভাজার শ্রি্যকে অথ পদে উন্নীত করিলে 

তাহারা যেসকল বংশ খণ্ড পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, 

সেগুলি উপগরপ্রের চিতায় দগ্ধ করা হমু। এট 

পর্বতের পার্খে অপর একটা পর্বতের নাম 

উশির বা শির পর্মত। যমুনার একদিকে গনিগ্রাম ৪ 

অপর দিকে পিগুবন (বুন্দাবন?) নামে হইটী 

গ্রাম ছিল। কোন কোন বৌদ্ধ জাতক্ষের মতে নধুশাচী 

বা মধুবশিষ্ঠ নামে একজন ভিক্ষু পূর্বজন্মকৃত পাপফলে 



১৫০ মাথুর-কথ। 

বানর হইয়া জন্মিগাছিল। বুন্ধদেবকে মধুদ্বান করিবার 
পর সে পাপমুক্ত হইয়া উপগুণ্ত নাঁমে জন্মগ্রহণ করে। 
এবং এই মধুদান ব্যাপার হইতে এম্থানের নাম, প্রথয়ে 

মধুর পরে মথুরা হহ়াছে। 

উ্ঘ পরিবাজকই বলিতেছেন যে, মথুরায় ২*টা 

সঙ্ঘারাম ছিল। তাহাদের সারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন 

মহাকাশ্ুপি উপালি আনন্দ ও রাহুল প্রভৃতি বুদ্ধদেবের 

সাক্ষাৎ শিষাগণের এবং মধুত্রী, পুষা ও অবলোকিতেশ্বর 

গ্রভৃতি বোধিসবগণের নামে যে নকল স্তূপ ছিল সেগুলি 

সমধিক বিখ্যাত। তথার বৌদ্ধধন্দের বিভিন্ন শাখার 

শিক্ষা ও সাধন। হইত। পর্ব ও মেলার সময় মহ] 

সমারোহে উৎসব হইত। 

কেবল সাধারণ লোকেরা নহে, এ দেশের রাঁজারা 

ও উচ্চ মন্ত্রন্ত পরিবারের লোকেরা পর্যান্ত নানাবিধ 

উপহার লইয়। সে উৎসবে যোগদান করিতেন। 

পরিব্রাকেরা কোনও রাজার নাম করেন নাই, তাহার! 

সম্ভবতঃ মগধের অধীন সামন্ত ও করদ রাজ হইবেন। 

ইহারাও যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা বুঝা যায়। প্রীতীয় 

সপ্তম শতাীর মধাভাগ পর্য্যন্ত মধুরায় যে বোক্ধধ্ 
প্রবল ছিল, এই চীনদেশীয় পর্ধ্যটকেরা তাহার 
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্রতাঙ্ষশ! সাক্ষী । হিয়স্থসাউ বলিতেছেন যে তখন 
মধুরায় কেবলমাত্র পাঁচটা হিন্দু দেবালয় পৃথক পৃধক 

স্থানে অবস্থিত ছিল। আমাদের মনে হয় যে, মেগুরি 

বরাহপুয়াপোক (১২৩ অধীয়) পদুদলমধ্যে অবস্থিত ফেশব 

দেব, গোবিনা দেব, দীর্ঘবিষু, বিশ্রান্তি ও বরাহদেব নামে 

যে পাচটী বিষুমুত্তির নাম আছে, তাহারাই ছিয়েম্বলাউ 

কধিত পাচট মূর্ত &ইতে পারেন। কারণ বিষুঃডক্ 

গুপু দয়াটেরাই ফাচ্ছিয়ান ও ভিযেশলাডএর মধাব্ী 
সমছে ভারতের কয়েক স্থানে বিষুূর্ঘি স্বাপন করিয় 

ছিলেন বলি ইতিষাসে পাইতেছ। আরও একট। 

কারণ এক যে, প্রবধ প্রতাপ গ্রপ্ত সমাটের! ছা 

সেট জৈন বৌদ্ধ প্রধান মধুরাঁয় তৎকাজে অপর ফেক 

বৈষ্ঃব ধন্য প্রবর্ধনে লমর্থ হইতেল না। বৃদ্ধদেখ যে মথুরা, 

ব্ধবার জাসণছিলেন তীষ্কার কেশ ও নথর ছিল এবং 

এখানে যে অশোকের [তনটী স্তুপ ছিল তাছ ছিয়ে্সা 

স্পীহ বপিত। গিয়া্টেল। রভবার রা বিশ্বে ৪ লষ্ঠনে 

মদ: ইতাসিক নিধর্শনগুল চিরতরে লোপ পাইয়াছে, 

কতক বা খৈষর এ ছিনু মন্দিরাদির মধো মিশিঘ। গিমাছে 

উভগ ঠৈনিক পরিব্রাজকের উফ চইতে আমরা 

জানিতে পারিতেছি যে, তৎকালীন অপুবার অধিবাসিহুদ 



১৫২ মাথুর-কথা 

প্রধানতঃ কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিত। 
তাহারা তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতির সহিত সুবর্ণ হত্র 

মিশাইয়া সুন্দর সুন্দর বসন বয়ন কার্ষে স্থুনিপুণ ছিল। 

তাহার! অহিংসা পরায়ণ, শান্তিপ্রিয় ও রাজভকু প্রজ। 

ছিল। তৎকালে বৌদ্ধধন্মই এখানকার রাজকীয় ধর্ম 

ছিল। ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদ 
বিসম্ধাদ ন! করিয়া সখ্যতাবে শিষ্টশাস্ত ও প্রতিবেশীর 

মত এক পল্লীতে বাস করিতেন। 

বলিতে কি, চৈনিক পরিবাঞ্জকদিগের নিকট 

মথুরার যতদূর বিশদ ইতিহাস পাইতেছি, ভারতীয় 

কোনও গ্রন্থে তাহা ছুলভ। তদ্ভিন্ন কুশন সম্রাটগণের 

নামাঙ্কিত যে সকল মূর্তি মথুরায পাওয়া গি্াছে সে 

গুপির এঁতিহাসিক মূলা বড় কম নয়। ৩ৎকালে 

এখানে সমাট ও সন্ত্রস্ত জনগণের মৃত্তি যে প্রতিষ্টিত 

হইত, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায়। তৎসঙ্গে তাচাদের 

নামান্কিত মুদ্রাত আছেই। 



গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ভীকালের মধুর। 

মথুরা অতীব প্রাচীন নগর । বৈদিক যুগের কথ। 
ছাড়িদা দিলেও, রামাহণ বা মহাভারতীয় যুগের কোনরূপ 
বিজ্ঞান সম্মত ইঠিহাদিক পবংলাবশেষ, যথা মন্দিরা 

প্দর প্রাচীর বা ভিন্ত, ব্রাহ্মণ ভগ্ন দেবমূর্তি শিলালেখ 

অপব| তৎকাল প্রচলিত কোন প্রাচীন মুদ্র প্রভৃতি 

এখানে আজিও £আবিদ্বত ৬ম নাই। তবে মৌধা 

সম্রাট আংশাকের সমগ্ভের ছুই চারিটা ও কুশান 

সমাটগদের সময়ের ভুরি ছুরি নিদশন (16110) 

পাওয়া গিণাছে ৪ যাইতেছে । মথুরার দক্ষিণে অবস্থিত 

নধুবনে কযনেকটী গ্রীক প্রভাব পরিসন্ফুট গাঙ্গার শিল্পের 

নমুনাও মিলিচাছে | এই পকপ প্রাচীনতম ধব*সাবশেষ 

জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভগ বা! অভগ্ু লিদশন মাত্র; 

' তাহাদের সভিত ত্রাঙ্গণা দেবভার্দগের কোন সম্পক 

নাই। তবে মুরার মাঁছঘরে বিষুণ। সূর্য, ব্রন্ধা। শিব, 

হর পার্ব ঠা, মহিষনদ্্লা, জনা, ইন্্র, গিরিধারী, বলদেব, 

প্রন্ৃতি যে কতকগুলি ছোট বড় ব্রাঙ্মণ্য দেবমুর্তি 



চল 

১৫৫ মাথুর-কথা 

সংগৃহীত হইঘাছে তাহাদের মধ্যে বিষু। ও নুর্যের সংখ্যাই 
অধিক। সেই মুর্তিগুলির গঠনপ্রণালী ও লিপি 

প্রভৃতি দেখিয়! পাশ্চাত্য ভাস্কর ও শিল্পবিগ্তা বিশারদের! 

এবং প্র্রতাহিকেরা অনুমান করেন যে, দেইগুলি উক্ত 

সম্রাটগণের সময়ে বা তৎপরবন্ভাকালে নির্দিত 

কোন কোনট। বা মুসলমান আমলেও গঠিত। * 

& ফেহযেন না করেন যে, ওপ্ত সয্াটদিগের পূর্বে 

বাঙ্চণ্য দেবমু্তির অন্থিত্ব ছিল ন]। খুষটপূর্বব ৪র্ঘ শতার্সীতে 

চক তনয় কৌটিলা বি্ুগুপ্ত প্রণাত অর্থশান্রে দেখা যায় থে, 

প্রাম, নগর হা ছুর্গাদির চািদিকে কৃষারী প্রভৃতি কয়েকটি 

'স্রাঙ্গণা দেবনুর্ধি স্বপনের ব্যস্বা আছে। প্রীক শিল্পী হোবিও 

ভোরস গঠিত একটি বিজ আজও বিদিশা দগঠেতে 

খি্তঘান জানে, সেটিখঃ পৃঃ ভিতীঃ শঙ্তাবীতে গঠিত | 
খঃ পূঃ প্রথম শঙাদাতে শক সঙ্গ সৌদাসের মুক্রায 

পন্ডুট কমলের উপর উপার্ঘ& একটি নানীমূর্ধি অন্বতত 

আছে, ছুই পার্থ হতে ছংট। হী শুণে কুন্ত ধরিয়া সেই 

রষণীতে অুবেক কতেছে। কেহ এটিকে বিছুর শক 

বালী ধা জী বছেন। ফেছ শিবের শর্তি ফহলা বলেন। 

গ্রথহ শভাঝীতে শক সপ্রাট ভাফীস ভিভীয়ের বুজ্ার় বৃষ 51 

উ ভিখৃঙ্ধারী শিবদুর্ঠি দুম্প) জনও জাছে। এই সফল 



গুগ্তযুগ ও ততপরবর্তীকালের মধুর! ১৫৫ 

একফুট প্রশত্ত করতল বা ২৩ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের 

মৃও, সুদীর্ঘ ভগহম্ত পদাদি, যাঁচা যাদুঘরে সংগৃহীত 

হইয়াছে তাহ। দেখিয়। অসমান হয় যে, যদি সেইগুয়া 

দণ্ডায়মান মুর্ভির ভগ্াবশেষ হয় তবে সেই মুগ্তিগুলি 

উচ্চে ২৮২৫ ফিটের নূন হইবে না। তখনকার 
ভাম্বরেরা অতি বিশালকায় প্রন্তরনির্মিত মুর্ডিসকল 

গঠন করিতে পারিত। 

চৈনিক পরিব্রাজকিগের বর্ণনা হইতে আমরা 

স্পষ্টই জানিতে পারতেছি যে গ্রীষ্টার 5র্থ শতাষী হইতে 

৭ম শতাব্বীব মধাভাগ পর্যাপ্ত মধুর! প্রদেশে পন ও 
বৌদ্ধধর্ধ্ের বিলক্ষণ গ্রাধানা ছিল। তৎপুর্বেও যে, 

এখানে এ ছই ধণ্র গ্রবগ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । ৪ 

গ্রতাঙ্গদশী চৈনিক পারক্রাজকদিগের লেখ! ও তৎসঙ্গে 

বাদ্ুধরে রক্ষিত আবিদ বিভিন্ন এ বিচিত্র গঠনের 

ধংসাবশেষগুল 'মলাইয়। আমর! কল্লপনানঘ়নে মথ্যায় 

একক্সপ একখাপি চত্র দেখিতে পাই-- 

ঘমুনার উভ্ভদতীরে সুচাককা  বাককার্ধযথচিত 

প্রভা প্রযাথ হঃছে [দশে জান হার থে ঘ। গুনের 

বশত বৎসর পূর্কা হটতেট সফলগুলি ন হউক, কতড়গল 

ভরাঙ্ধণ] দেবতার জল ওয়ান] ও দুর্বি গঠন জায়গ হট্রা(হিল। 



১৫৬ মাথুর-কথা 

পাষাণ বিরচিত, সুরমা ছত্রবিমন্তিত, পতাকা পুঙ্গমালো 

বিভূষিত জৈন ও বৌদ্বন্ত গুলি স্থানে স্থানে মমুন্নত 

রহিয়াছে । সুগত সেবকের! দলে দলে, মোপান পথে 

উঠিয়া রেলিং বেটিত ঢুই তিন তলা পরিক্রমা পথে পূজো! 

পছার হস্তে বিচরণ করিতেছে। নিকটবন্তী ফল পুষ্প 

বেঠিত সঙ্ঘরামের ভিতর, অঙ্গনের চারিদিকে যতি 

গণের বাসের জন, ক্ষুদ্র কু গৃহ বা প্রকোষ্ঠ (০৫1) 

তদগ্রে পাথরের স্তত্তশ্রেণী শোভিত বারান্দা, কোন 

কোন জঙ্গলের ভিতর সুরমা মন্দির মধ্যে বুদ্ধদেবের বা 

তাহার শিথ্যবর্গের অথথ! মঠ প্রতিষ্ঠাতা সমাট বা মন্তাসত 

জনগণের প্রতিমৃর্ঠি সংস্থাপিত রহিয়াছে ।* বিভিন্ন 

ক মঠে পীত বন পরিহিত তিক্কু ও ভিক্ণীরা কোথাও 
অভিধর্শ, সুত্র বা! বিনয়গীঠক প্রভৃতি বৌদ্ধশান্্র পাঠে 

ন্রিত। কোথাও বা বিরাটকায় দণ্ডায়মান বা! উপবিষ্ট 

বুধমৃ্তির পাদদেশে মুগ্ডিতীর্ধ অর্থতের! অবনত মন্তকে 

প্রণাম করিতেছে । কোথাও বা শ্রমণের! ভিক্ষা ভাজন 

* মাঠগ্রাম ও তূরধবাকৃও ধড়ৃতি কয়েক স্থানে এটরণ ধরণের 

হঠ দেখা গিাছে। সেগুলি এখন ভগ, বুত্তিক] মহ ও বন 

জজলাকীর্শ। 



গুপ্তমুগ ও ততপরবত্তীকালের মুর ১৫৭ 

সকক্ধে লইয়। তথাগত-গাথা গান করিতে করিতে পথে 

পথে ভ্রমণ করিতেছে । কোথাও বা ভাঙ্করের! স্ুবৃহৎ 

পাধাণথণ্ড লইয়া বিশালকায় মুর্তি ও স্তস্ত প্রভৃতি 

শিল্পকন্ধে নিযুক্ত রছিয়াছে। কোধাও বা তন্তবায়েরা 

স্বরণ রেশম ওকার্পাম হুত্র লইয়া হুক্ম বসন, 

বন্ধন করিতেছে । কোথাও বা নগরের বহির্দেশে 

কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের! সর্বজ্ঞ গীতি গাহিতে গাহিতে 

হাল চালন করিতেছে । সকলেই যেন হিংসা বিদ্বেষ 

বিহীন। সর্বন্্ই যেন সখ সামা, শান্তি বিয়াজ করি- 
তেছে। প্রভেদ কেবল বৌদ্ধের! মুগ্ডিত শীর্ষ ও পীতবাস 

জৈনের] কেশ পোধিত ও স্বেতান্বরধারী। 

এই চিত্রের সহিত বৈষ্ণবপুরাগ বর্ণিত গোঁপগোঁপী 

গবাবৃত শৃঙ্গ বেখু নিনাদিত, শ্রীকৃষণ সঙ্গীত মুখরিত 

কালিন্দীকুলে ও কদখ্ধমুলে কুস্তকক্ষে বা গোরস পরা 

শিরে করিদর্শন চঞ্চল! প্রেমভক্তি বিহ্বল! ব্রজঙ্গন! 

লমলদ্বত ও অসংখ্য ত্রাঙ্গপা দেবমনির শোভিত জন- 

মাধারণের চিরপরিজাত মধুরা বা বৃন্দাবন দৃশ্ের কোনই 
সাদৃশ্ধ নাই। 

এই প্রভেদ কেন হইল। কবে হইল--এখন 
আমর! তাহারই অন্গসঙ্ধানে প্রবৃত হইব। কিন্ত 



১৫৮ মাথুর-কথা 

তৎপূর্বে গুপ্তস্াটগণের ও তৎপরবর্তী যুগের ইতিহাদ 
দিতে হইবে, নতুবা বিষয়ট| বুঝিবার স্থৃবিধ! হইবে না। 

ৃষটায় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম হইতে ৬ শতাবীর মধা 
ভাগ পর্যন্ত, ভারতে গুপ্তসম্রাটগণের অ্ুদয়। ইহারা 

সকলেই ব্রাঙ্গণ্য ধর্দ অবলঘ্ধন করিয়াছিলেন । এবং 

হিংসাবহল অশ্বমেধ প্রস্তুতি যজ্জাদি অনুষ্ঠান করিয়া 

্রাহ্মণদিগকে প্রোংসাহিত করিয়াছিলেন। সেইজন্ 

ইহাদের সময় হইতে ভারতে ব্রাঙ্গণা ধর্ষের পুনরভাখান 
হইতে লাগিল, এবং জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি অপরাপর 

ধর্শগুলি নবজাগরিত ব্রাহ্গণা ধর্শের প্রদীপ্ত প্রভায় 

শ্লানতর হইয়া! যাইতে লাগিল 
৩১৯ থুষ্টাবে ১ম চ্ত্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট 

হইয়৷ গুধাব্ব প্রচলন করেন। পাঠকগণ ম্মরণ রাখি- 

বেন অশোকের পিতামহ কৌটিল্য চাণকোর লিম্য, 
মৌর্ধাবংশীয় চন্্গুধু ও এই গপ্তবংশীয় চশ্ররগুপত নামক 

রাজারা পৃথক বংশের ও বিভিন্ন সময়ের লোক । 

সমুদরত্তত (৩৩০--৩৭৪) ইনি ১ম চশ্গুধের পুত 

ও উত্তরাধিকারী । স্বয়ং দিগ্থিয়ী বীর, মুপণ্তি্ কবি, 

ও শিল্প সঙ্গীতানুযক্ত সম্্াট। 
ইনি বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া পঞ্জীব সীমা 



গুপ্ুগ ও ততপরবর্তীকালের মধুরা৷ ১৫৯ 

হইতে দক্ষিণে নর্্দাতীর পর্যান্ত জয় করিয়া রাজচক্রবর্তী 

হইয়াছিলেন। দিথিজয় করিয়া মধুরা নগরী ইছার 

অধিকারভূকত হয় বলিয়া জানা গিঘাছে। তুজ বিক্রম 

জন্ত 'সমুদ্রগুধকে ভারতের নেপোলি্ন বলিলেও বলা 

চলে। ইনি, কৌশাঙ্ধীর অশোক নির্ণিত ভতত্ভগান্রে 

পালিভাষায় লিখিত অনুশামনতলে, নিজের বীরত্ব কা 
সংস্কৃত শ্লোকে ধোদিত করিয়াছেন। সেই শ্বস্তটী এখন 
প্রয়াগ ছর্গের অভান্তরে রহিয়ছে। অনেকে অনুমান 

করেন কালিদাস রঘুবংশ কাবো রঘুর যে দিয় 
কাহিনী বর্ণন| করিয়াছেন, তাহ! এই মমূদগুধের দিষি- 

জয় ব্যাপার হইতে সংগৃচীত। দিথ্ি্য়ের পর ইনি 

মাদমারোহে অন্থমেধ যজ্ত সমাধান করেন। বজ্লান্তে 

ইনি দক্ষিপাস্কনপ ত্রাঙ্ধণদিগকে যে লক্ষ লক্ষ মুবর্ মূদ্ 

বিতরণ করিয়াছিলেন, তাছাতে হজ্জের যূপ ও অস্ 

অঙ্কিত আছে। ইহার অপর নুবর্দ মু্লাগুলি লাঞ্চিত 

3 সঙ্গীতাহুয়াগের পরিচায়ক, সভ্রাট বীণা হস্তে সিংছা- 
সনে উপকিষট। 

সমূদগুধ্ের রাজত্বকালে ০৬* ধৃটান্ে সিংহলের 
অধিপতি দেষবর্ণ নানা মণিয্ব উপায় সমেত একজন 

রাজদৃতকে ইছার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং 



১৬০, ম|থুর-কথা 

তাহাকে অনুরোধ করিয়া! পাঠাইয়াছিলেন যে, সিংহল- 
্ধ, শাম প্রস্ৃতি ভারতের বহির্দেশ হইতে তীর্থ 

যাত্রীর! বুধগয়ায় যাইয়। থাঁকিবাঁর স্থান পাঁয় না, সেই 
জন্ত সম্রাট সমুদ্রপ্তপ্ত যেন বোধিদ্রমের নিকট সিংহল 

রাজের বায়ে একটি মঠ বা পাস্থশালা নির্মাণ করিবার 

অনুমতি দেন। স সানন্দচিত্তে অনুমতি দিলে 

সিংহল রাজের অর্থে বোধিদ্রমের উত্তরদিকে একটি 

ত্রিতল ও তিন্টী সমুক্রত চূড়াবিশিষ্ট সুদপ্ত পান্থশীলা 
নিশ্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মণিরত্ববিজড়িত বুদ্ধদেখের. 

কণক-প্রতিমাও স্থাপিত হইয়াছিল। এখন কাল- 

প্রভাবে সে মঞ্টী ধ্বংল হইয়। গিয়াছে । কেবল উহার, 

ভিত্তিটা মাত্র কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া! যায়। 

সমূতগুণ্ধের বন্বন্ধু নীমে একঞন বৌদ্কগ্রন্থ রচয়িতা 

অমাত্যের কথা ইতিহাসে পাওয়! যায়। এই সকল 

হইতে আমর! জানিতে পারিতেছি যে, সমুদ্রগুধ ব্রহ্ধণ্য 

ধর্মাবান্বী হইয়াও বৌদ্ধদিগের গ্রতি বিরূপ ছিলেন না। 
সমুদ্রগুধের পর, কুমীরগুপ্ড ও আদিত্য সেন গ্রতৃতি 

আরও কয়েকজন গু সম্রাট ইহার দেখা দেখি 

অন্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অস্বমেধ যজ্ঞের প্রধান 

দেবতা বিষণ, সেই জন্তই বুঝি এতিহানিকের! গু. 



গুপরযুগ ও তৎপরবর্তীকালের মধুয়া! ১৩১ 

সম্াটদিগকে বৈধব ঝ| বিষুভক্ত বলিয়া অভিহিত 

করিয়াছেন। গুপ্তবংশীঘ় অনেক সম্টেই আদিত্য 

পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন যধা-_ভূতীয় সাট চক্র 

(২)-_বিক্রমাদিত্য। ৪র্থ সন্রাট কুমাগুপ্র-মহেম্ত্রা 
দিত); ৫ম সম্রাট স্বদগ্তপ্র-_বিজ্রমাদিতা ; ৬ঠ সম্রাট 

পুরগুধ-প্রতাপাদিতয ) *ম সম্রাট নরসিংহধ--বলা- 
দিত) ৯ম সম্রাট চশ্ধ (৩য়)-_দ্বাদশীদিতা। ১৭ম 

সম্রাট বিধুধ-_চঞ্জাদিতা নামে খ্যাত ছিলেন। খখেদে 

বিষু। ও সূর্য কোথাও এফ দেবতা, কোথাও বা পৃথক 

দেবতারূপে বণিত হইয়াছেন। উভদ্নেরই নাম আগ্িত্য 

পুরাণে ইছার! বিভিন্ন আক্কৃতি ও সম্পূর্ণ পৃথক দেবতা । 
গুপ্ত স্াটগণের এই আদিত্য পদধী দেখিয়া অথবা 
বিষ্প্রধান অস্থমেধ যজ্ঞ করিতেন বলিয়া-কি কারণে 

এতিছাসিকের| ইছাদিগকে বৈধ বলিয়াছেন তাহা 

বলিতে পারিলাম না। তবে চক্র (২) এবং সব 

গুপ্ত উওয়েই এক একটা করিয়! বিজ্ুধ্বজ| স্থাপন 

করিয়াছিলেন, ভাহা! আজিও বর্তমান রহিয়াছে, সে 
কথা ক্রমে বলিতেছি। 

তাহ! ছাড়া, ৩৫ সম্াটগণের শিলা'লেখ ও 

ভাঙাশাসনাদি হইতে, ইছাদিগকে 'পরম ভাগবত? জর্থা 
১১ 



১৬২ মাথুর-কথা 

বিষুর উপাপক বলিয়া! জানা ফায়। খৃ্পূর্ব প্রথম 
শতাদীতে গোড়াদ ও রঞুবলের পুত্র বৃষদেন ব বুষেণ 

প্রস্ততি ছই একজন শক সত্রপও এইক্সপ “পরম 

ভাগবত” ছিলেন। ইহাদের কথা পরে বলিব। 

ভাগবতগণের মধ্যে অনেকের মুদ্রায়। “পদস্থ 

পননহস্ত। চ গজোৎক্ষিপ্রঘটগ্ তা"-_ছুই দিকে দুইটি হস্তী 

গুণ্ডে কলমী ধরিয়া, কলসোপরি উপবিষ্টা কমলহস্ত 

শ্রী বা লক্ষমীদেবীকে অতিষেক করিতেছে, এইরূপ 

চিত্র অঙ্কিত আছে। গুপ্ত সম্রাটের অনেকেই উত্তর 

ভারতের নানা স্থানে বিষণ মুষ্তি স্থাপন করিয়াছিলেন 

বলিয়া ইতিহীসে পাওয়। যাঁয়। 

এবার আমরা মধুরায় গুপ্ত সয়াটগণের কি 

কি নিদর্শন (1২010) পাওয়া গিযাছে তাহাই 

বলিব। আওরঙ্গজেব (১৬৬৯ ধৃ্টাকে) মথুবার 

একটি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত তথাকার 

প্রধান দেবতা কেশবদেবের স্থশোতন মন্দিরটা 
তাঙ্গিয়া, তাহীরই ভিত্তির উপর একটা মদ্ঘিদ নিশ্মাণ 

করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই টিগার 

উপর দ্বাপর যুগে কংমের কাল়্াগার ছিল। তথায় 

দেবকীর গর্ডে শীষ চতুরজ বিজুয্নপে ধরাধামে 



গুগ্যুগ ও ততপরবর্তাকালের মধুর! ১৬৩ 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে গ্রীকফের প্রপৌত্র ব্জনাভ 
এই টিলার উপর জন্মকালীন আকারের অনুয্পপ 

কেশব নামে একটা চতুদুজ বিষুমুহতি স্থাপন করেন। 
প্রত্ততব্বিৎ জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টান 

সেই মসজিদের প্রাঙ্গণে ফটকের নিকট বসান গ্রপ্ত 

লিপি খোদিত একথানা পাযাণ ফলক আবিষ্কার 

করেন। * সেই পাষাণ ফরকথানা মাপে ১১১১১ 

ইঞ্চি। ইচার গানে শ্রুগুপ্ত, ঘটোতকচ গুপ্ত, চলা 

(১ম) ও সমুদ্রগুপ্ত পর্যান্ত চারিজন গুপ্ত সমাটের 

নাম লেখা আছে। যথা-_“মহারাজ প্র গ্রপোন্রতত 

* অশোক, কূশান, গুপ্ত ও পালয়াজগণের খোদিত 

শিলালেখ এবং কতকগুলি প্রাচীন পুথি জন্বশীগন ও জালোচষা 

কারয় লিপিতদ্বাবৎ পরিতের] অবধারণ করিয়াছেন হে, প্রায় 

৩৪ অত বংসর জন্তযর় ভারতীয় লিপিবা অক্ষরের ই'গজ্রথে 
কমে পরিবর্তিত হইঃ] দেবনাগর ও বাঙ্গালার বর্ষাল] বর্তযান 

আকায়ে উপন্থিত হইযানে। ঠাছার] অঙ্গত।র ভান দেবিলেই 

বুধিতে পায়েন যে সে লিশিগুলি কোন রাজগণের সময়ের 

লিথখিত। বাখোদিত। ধম বৃহাধসতরে। ফাদে পড়িয়া বোধহয় 

তাহাদের আর রূপান্তর ঘটিবে না। 



১৬৪ মাথুর-কথা 
মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ পৌব্রন্ত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্র- 
গুধপুত্রস্য মহারাঁজীধিরাজ এ্রমমুদ্রগুপরদ্য পুত্রেগ দত 

দেব্যাসমুৎপন্পনেন পরমভাগবতেন মহারাঁজাধিরাজেন (সেই 
পুত্র চন্তরগুপ্ত ২য়)। পাখরখান! আরও বড় ছিল, তাহাতে 

অপর ধে সকল কথা লিখিত ছিল, তাহা মসজিদ 

নির্মীণকালে ভাস্করের! মানানসই করিবার নিমিত্ত সেই 

পাথরথানীকে কাঁটিয়। টিম ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। 
মস্জিদের প্রাঙ্গণে বসান এই গুপ্ত নামাস্কিত পাষাণধানি 

পাওয়া গিয়াছে বলিয়। আমাদের অনুমান হয় যে, এখান! 

হয়ত কেশব মন্দিরের গাত্রে বা ঘ্বারপার্খে সংলগ্ন ছিল । 

সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্াগণের মধ্যে কেহ কেশবদেবের 

মন্দির নিম্মাণ করিয়। নিজ পূর্ববপুরুষগণের নামাঙ্কিত 

করিয়া থাকিবেন। আবার ১৮৯৬ ধৃষ্টাবে ফুছার 

লাহেব মদ্জিদের অনতিদূরে উত্তর পশ্চিমদিকে, ভূগর্ড 
খনন করিয়া বৌদ্ধ মঠের কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ ও 

একটা বৌদ্ধ সক্ঘারামের পরিক্রমাপথ আবিষ্কার করিয়া- 

ছেন। মে পথটা মস্জিদের নিয় দিয়! চলিয়া গিয়াছে 

বলিয়া খনন কার্ধয অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
এই সফল গ্রতাক্ষ প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে 

যে, একটা বৌদ্ধ স্তপের উপর ও রাজাদিগের 



গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্তীকালের মধুর ১৬? 

কেছ না কেছ কেশবদেবের মনির নির্মাণ করিয়া 

থাকিবেন। পরে আওরঙ্গজেব মন্দির্টাকে মস্জিদে 
পরিণত করেন। সেই গুধ নামান্কিত পাষাণখাঁনি আজিও 

মথুরার যাঁছুঘরে রহিয়াছে । যাছুঘরে ইহার নম্বর 
কিউ৫ (05) প্রত্্তন্ববিৎ ভোগেল সাহেব বলেন, 

এই পাধাণানি দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্ের আদেশে খোদিত, 

ভিনি “পরম ভাগবত” অর্থ।ৎ বিষুডক্ত। খনিত স্থানটা 

আর বন্ধ করা হছ নাই। যে কেহ ইচ্ছা করেন 

দেখিতে পারেন) এই খনিত স্থান হইতে অনদুরে 
একটি বধ পুরাতন কুপের মধা হইতে কানিংহাম 

সাছেব অপর কতকগুলি ধ্বংদাবশেষের সহিত একটা 

৪ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ দণ্ডারমান বুদ্ধমূর্তি ও অপর একটী 

ছোট উপবিষ্ট বুদধমূর্তি উত্তোলন করেন। দণ্ডামান 

সৃর্তিটির পাদপীঠে গুগ্বাক্ষরে লিখিত আছে যে জয়ভষ্ট 

নামে একজন বৌদ্ধ [ভঙ্গুণী সেই সূর্তিটিকে ২৩, 
গুধাবে (৫৫* ধৃঃ) যশে|বিারে দান করিয়াছিলেন । & 

৯ শিশির 

* এ্রইধশোবিহার শষ হইতে আমঘা যুখিতে পারিত্েছি 
হে। এই কেশব দেবের ত্বপটীত্তে হউক অথব] ইহায় 
সহিত কোন স্থানে বৌদ্ধ নহান্থষির ধশের পাষে একটী 



১৬5 মাথুর কথ! 

উপবিষ্ট মূর্তিটার তলে গুপধ লিপি আইছে, কিন্তু লেখাটা 
অষ্পষ্ট ও সমাধ হয় নাই। মথুরার ১।* মাইল দৃক্ষিণ 
দিকে, কালেউ্উরের কাছারীর নিকট জামালপুর নামক 

স্থানে, হবিফ্ষের নির্ষিতি একটী বৌদ্ধ বিহারের মৃত্তিকা 

মধ্য হইতে ৭ ফুট ৩ ইঃ উচ্চ, সুন্বর অপর একটি 

দণ্ডায়মান বুদমূর্তি পাওয়। গিয়াছে, তাহার দক্ষিণ হস্তটি 

ভাঙ্গিয়। গিয়াছে, বামহস্তে বসনপ্রান্ত ধরিয়া আছেন। 

তাহার পাঁদপীঠে সংস্কৃত ভাষায় খরপ্তাক্ষরে দুইছত্রে 

লিখিত আছে-_যশোদিন্ন্য নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু 

কর্তৃক, সেইটা পিতাম।তা, আচীর্যা, উপাধ্যায় প্রভৃতি 

ও সক্যপ্রাণীর হিতাকাজ্ষায় প্রতিষঠিত। অপর একটি 

দণ্ডামান বৃদ্ধমূর্তির পাদপীঠে সংস্কৃত ভাষায় খণ্তাক্ষরে 

লিখিত আছে, দেবতা নামী একজন বিহার স্বামিনী 

১৩৫ গুধাবে (৪৫৫খুঃ) “ঘত্র পুণাং তত্তবতু 

মাতাপিত্রোঃ সর্ব সতানাং হিতায়* দান করিয়াছেন। 

বিবার ছিল। সগ্রাট | অশোকের গুরুর নাম উপ্তপ্ত, তাহার 

গুরু লা হশঃ| ইছার নাম জামর! পুর্বে ছুই একবার 

উল্লেধ করিরাছি। ইনি এ্রপূর্ব হৃতীয় শতাকীতে মধুরাক। 

বাল করিতেন। 



গুপ্তযুগ ও তত্পরবত্তীকালের মথুরা ১৬৭ 
ঁ 

গু সমাটগণের সময়েও যে মধুরায় বুদ স্থাপিত 
হইত, এগুলি তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ । 

গুপ্তদিগের নামাস্কিত আরও দুই একটা সামান্ত 

শিগাবেখ পাওয়া গিয়াছে । 

তৃতীয় গুপ্ত-সত্্রাট চনরপ্ দ্বিভীয়ের কথ। বখিব। 

ইনি (৩৭৫--৪১৩) থুষ্টাব পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

পিত। সমুদ্র গুপ্র ও মাত। দ্তদেবী, ইহার উপাধি বিজ্রমা- 

দিতা। ইনি মালব ও সৌরাষ্্র হইতে শক-সত্রপদিগকে 
বিতাডিত করিা পিউদাস্রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে আরব 

সাগর পর্যান্ত বিল্ৃত করেন। সেই জঙ্ক ইহার সময় হইতে 

আরব সাগর দিয়া জলপথে মিশর ও ইউরোপের সছিত 

বাপজয করিবার স্ুবিধ! হঘু। বঙ্গদেশও বোধ হয় 

ইছার সাগ্রাজ্যতুক্ত হইয়ছিল। ইছার সময়ে গপ 

সাহ্রাজোর চরম উন্নতি হয়) আধুনিক এতিহাসিকের! 
অবধারণ করিয়াছেন যে, কালিদাস প্রমুখ নরকের 

পণ্ডিতের! ই£ারই লভ|। সমলঙ্কত করিয়াছিসেন। 

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, সমুদ্র্থ ও এই চশ্র্ত 

বিজ্রথাদিতয, ধ্বংমপ্রাধ অযোধা। নগরীর সংস্কার 

করিয়া, রাজধানী তথায় লইগ যান। কালিদাস রধু- 
বশের যোড়শ সর্গে নিশীথকারে “বিদেশস্থ বজজ্্ 



১৬৮ মাধুর-কথা 

বেশা* অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখে, নিজ 
পুরীর পরিত্যক্ত ও ভগ্ন দশার কথা৷ বলিয়াছেন। চন্ত্র- 
গুধ কর্তক অযোধ্যা সংস্কারকালে তাহ! মহাকবি 

হয়ত স্বচক্ষে দেখিয়! থাকিবেন। এ কাব্যেই ইন্দুমতী 
বর প্রসঙ্গে তিনি মথ্রার নীপবংশীয় স্থুষেণ নামক 
একজন রাজার নাম করিয়াছেন। তাহা কাল্পনিক 

বা এতিহাসিক কোন লোকের নাম কি ন| বলিতে 
পারিলাম না। কবি, ইন্দুমতীর স্বঘস্বরকালে সুনন্দা মুখে 
মধুরা ও যমুনার তীঁংকাঁলীন শোভ! সম্পদের এক- 
থানি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন, এবং বৃন্দীবনকে 

কুবেরের চিত্ররথ উদ্ভানের সহিত তুলনা! করিয়াছেন। 

গোবর্ধন গুহায় বর্ষকালে মযুরের অবাধে নৃত্য 

করিত, যাহা বলিয়াছেন তাহা! আজিও দেখিতে পাওয়া 

যাঁয়। কেছ কেহ কালিদাসকে মালব-পতি যশোধর্মদেবের 

সভাসদ বলিয়! থাকেন। এই বিষয়ে মতভেদ আছে। 
চনত (দ্বিতীয়ের) রাজ কালেই ফাহিয়ান 
ভারতবর্ষ ভ্রমণে আমির ছিলেন। তিনি পা্টলিপুত্র 

নগরে তিন বৎসর থাকিয়! সংস্থত ভাষ! শিক্ষা! করেন। 

রাজধানী তখন পাটলিপুত্র হইতে অযোধ্যায় স্থানান্তরিত 

হইয়াছিল, কাষেই পাটলিপুত্রের পূর্ব গৌরব ও শোভ। 



গুপ্েযুগ ও তৎপরবর্থীকালের মথুরা ১৬৯ 

সম্পদ বহুল পরিমাণে কমিয়! গিয়াছিল। ফাহিয়ান প্রায় 

ছয় সাত শত বংসর পূর্বে অশোক কর্তৃক নির্দিত সুরমা 

পাষাণ রচিত প্র।লাদখানি দেখিয়া বলিতেছেন যে, সে 

শুচাক্ শিল্পকলা-বিভূষিত প্রাসাদটা যেন মানুষের ছাতের 

কাধ নে, কোন দেব-শ্রিলীর রচনা । তখন এই 

পাটলিপুত্রে একটি মাত্র বৃহৎ ঘু,পের সন্িকটে, মহা- 

যাঁন ও হীনযান উত্তয় সম্প্রদদায়ে মোট ছয় সাভ 

শত বৌদ্ধ হাতির বাস ছিল। তীছারা বৎসরের দ্বিতীয় 

মাসে আপনাদের বৌদ্ধ দেবমূর্তিগুলিকে কুড়িধানি 

রথে বসাইয়া গীত বাস নৃত্যাদি সহকারে মহানদগে 

নগর ভ্রষণ করাইতেন। ফাঁহিয়ান বলিতেছেন যে, তিনি 

ধন কপিলাবস্্, কুশীনগর, 'গ্া, বুধগয়! প্রভৃতি বুষ্ধ- 

দেবের লীলা স্থানগুলি দেখিতে যান, তখন সর্বত্রই 

শ্রীংীন, জনবিরল ও ঝোথাও বা বন জঙ্গল লমাকীর্ণ। 

অথচ আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, সেই সময়ে 

মখ্রায় কুড়িটী সঙ্ঘারাম, ও তিন সহত্র বৌদ্ধ ঘতির 

বাস ছিল। এবং তীছার! পূর্ণ গ্রাতাপে বৌদ্ধধর্থের 
অনুঠান ও শান্্রালোচনা করিতেন। ইছা হইতে 
আমর] বুঝিতে পারিতেছি যে, শপ সহাটের ব্রাহ্মণ 
ধর্থ অবলন্ষন করাতে অযোধ্যা, পাটলিপূঙ। বি্ায় 



১৭০ মাথুর কথা 

প্রভৃতি স্থানে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু মথুরায় তাহা অন্ষু ছিল। 

এখানে আরও একটা কথা বলিতেছি। পুরাতন 

দি্লীতে কুতব মিনারের সন্নিকটে যে প্রসিদ্ধ লৌহ 

তম্তটা স্থাপিত আছে, এতদিন মেইটীকে অনভিজ্ঞ 

লোকের! কেহ দিলুরাজ| কর্তৃক বাস্থকীর মন্তকে স্থাপিত 

যজ্জরীয় যৃপ, কেহ ভীমের গদা, কেহ হমুমানজীক1 লাঠ! 

প্রভৃতি কত কি বলিত। এখন উহার গাত্রস্থ লিপি 

পাঠে নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে যে, সেই লৌহ স্তস্তটি চন 

নীমক কোন রাজার প্রতিষ্ঠিত বিষুধ্বজ । 

এই চক্র নামক রাঞ্জাকে চন্ত্র গুধ, কেহ ব| 

চন্দ্র বর্ধণ বলিয়া অনুমান করেন। আমর! 

এই রৌহ ভ্তত্তটাকে দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ডের স্থাপিত 

বলিঘ। মনে করি। ভিনসেন্ট ম্থিখ সাহেব তাহার 

ইতিহাসে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, একাদশ 

শতাীতে তোমর বংশীয় রাজার! এই বিঞুধ্বগ্টীকে 

বৈষ্ব-প্রধান মথুরা হইতে লইয়। আমিয়। দিলীতে 

স্থাপন করিয়াছিলেন। আমর! সাহেবের এই উক্তি 

সঙ্গত বলিয়। মনে করি। পাঠান সত্াটেরাও এই 

রূপে ছুইটী অশোকন্তস্ত অন্তস্থান হইতে আনিয়। 



গুপ্তযুগ ও ততপরবর্তীকালের/মধুরা ১৭১ 

রাজধানী দি্রীর শোত। বর্ধন করিয়াছিলেন । হৌলন্তস্তটী 
গ্রা় দেড়হাপ্জার বদর যাবৎ উন্মুক্ষ স্থানে অবাধে 

রৌদ্র বুইির উপদ্রব সহ করিয়া আসিতেছে, তথাপি 

কোথাও িন্মাত্র মরিচ! ধরে নাই, পালিশটা যেন, 

টাটক। রহিয়াছে । মুসলমানের! কামানের গোলা 

মারিয়াছিলেন ঠাহার দাগ রহিয়াছে, কিন্তু ভাঙগিয়া 

যা নাই। ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এইটীকে 

৪ রাজগণের সময়ে লৌহ শিল্পর শ্রেঠ আদর্শ 

বলিয়। মনে করেন। গুপ্ত রাজারা যে বিষুধ্বর্গ ঝ| 

বিষুমলার স্থাপন করিতেন তাহার প্রমাণ সন্দগুধের 

প্রবন্ধে আরও বলিব। পূর্বে[ক্ত কিউ ৫ চিহ্নিত 

পাধাণানি ও সেই ক্দৌহস্তস্তটা মথুরায় ছিল ইহ] 

বদি সত) হয়, তাহা হইতে আমর অনুমান করিতে 

পারি যে, চঙ্জগুপ্ত দ্বিতীয় যেমন অযোধ্যা সংস্থার 

করিয়। তথাকার বৌদ্ধ ভ্তুপ গুলিকে রাণকোট, 

গ্রীব পর্বত, মণি পর্কত প্র্থতি হিন্দুনামে পরিবর্তিত 
করিয়াছিলেন, মথুরাতেও তিনি একটা বৌদ্ধ্পকে 

কেশব দেবের মন্দিরে পরিবর্তিত করিয়া] থাকিবেন। 

লৌহময় বিষুধ্বজটা ই ফেশব মন্দির প্রাঙ্গণের 

স্গুধতাগে প্রোথিত ছিল এবং গত নামান্কিত 



প্ঞ্জ 

১৭২ মাথুর-কথা 

পাষাণখাঁনিও মন্দির গাত্রে সংলগ্ন ছিল, আমরা 

পারিপার্থিক আবে্টন হইতে এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি। ইহাই যে ধরব সত্য তাহা বলিতেছি না, 

এ বিষয় ইংরাজ আমলের মথুঝা প্রবন্ধে আরও বিশদ 

ভাবে আনোচন! করিব। 

চতুর্থ মন্তরাট কুমার গুপ্ত (১ম) (৪১৩-৪৫৫ 

খঃ)। ইনি পিতামহ সমূদুগুধের স্তায় মহাসমারোহে 
বিষুপ্রধান অর্থমেধ যজ্ঞ সমাধান করেন। ইচার 

রাজত্বের শেষ দিনে ভারতের উত্তর পার্বত্য প্রদেশ 

হইতে শ্বেতূণ নামে খাদা নাক, কোটরগত চক্ষু 

'দাঁড়িগেফ বিহীন, কাধ বাহির কর! এক কদাকার 

বর্ষর দম্থাদল ভারতের উত্তর গ্রদেশে আসি 

আর্ধাবর্ডের নান! স্থানে প্রজ্জাগণের ধন লুষঠন ও 
নির্যাতন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা এতই 

প্রবল হুইয়! পড়ে যে ভারতের নানাস্থান তাঁহাদের 
অধিকারতুক্ত হুইয়। যাঁয়। কুমার গুপ্তের পর পঞ্চম 

সহ স্কন্দগুধর (৪৫৫--$৮* খৃঃ) সিংহীননে আরোহণ 

করেন। শ্বেতছ্ণদিগকে পরাভব করিয়া কিমুৎকালের 

অন্ত দেশমধো শাস্তি স্থাপন করেন। ইহারও বিক্রমা- 
দিত্য উপাধি ছিল। এই হণদিগের পরাজয় ঘটনা 
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তিনি একটা বিষুধ্বজে খোদিত করিয়া গিয়াছেন। 

তাহাতে লিখিত আছে যে, গজ যেমন শত্রু 
কংসকে বিনষ্ট করিয়া আপন মাত দৈবকীর নিকট 

গিমাছিলেন, স্বন€ও তেমদি হৃণদিগকে পরাঙ্গিত 

করিয়া আনন্দাঞ্র বর্ষণ করিতে করিতে নিঙ্গ মাতার 

নিকট উপস্থিত হইলেন।” এই বিষুঃধবটা গার্জিপুর 

জিলার অন্তর্গত ভিতারি গ্রামে আজিও দণ্ডায়মান আছে। 

ইছার উপর শাঙ্গী নামে যে বিষু। সুত্তি স্থাপিত ছিল, 

মুমলমানগণের উপদ্রবে তাহ! অদৃষ্ঠ হইঘবাছে। এই ' 
বিষুধ্বজের লেখা হইতে ছুইটি বিষয় জানিতে 

পারা যায়। (১) গুধ সমাটের। যে বি পৃ করিতেন 

বা বিস্ুভক্ত ছিলেন তাঁহ| স্পষ্টই বুঝা! যায়। এবং (২) 
নে সময়ে বিষ্ণুর অইটম অবতার প্রীকুষের আধ্যানও লে 

দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাও জান! যাঁয়। 

এই বিষুধবজটী অপর কোন স্থান হইতে ভিতারি গ্রামে 

আনীত ছইয়াছে কিনা জানিতে পারি নাই। স্বনদগুধের 

পুত্র পুরগুধ গ্রতাপাদিত] গির্পার পর্বতের নিকট বুছৎ 

ইদপাঙ্থে একটি মনোহর বিষুঃমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, 

লেটতে আজিও তীহারই নামাঙ্কিত শিলালেখ রহিয়াছে। 

ইহার পর জাগিত্য সেন জপ্নর গ্রামে ও ললিতাদিত্য 



১৭৪ . মাথুর-কথ। 

পরিহানপুরে ( বর্তমান নাম পরম পোর) এক একটি 

করিয়া বিষুুত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার 

শ্লীলেখ পায় গিয়াছে! এই সকল হইতে অনুমান 

কর! যায় যে, গুপ্ত রাজারাই বিশেষরূপে বিষুমুততি গুলি 

স্থাপন করিয়! গিরাছেন। তাহারা যখন অন্তত্র এতগুলি 

বিষুমৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরুষের জন্মভূমি 
যথুরাতেও বিষুমুত্তি স্থাপন অনুমান করিলে অসঙ্গত ভয় 
না। ইহার পর তোড়ামন নামে অপর একজন খেতছ্ুণের 

দলপতি ভারতে আসিয়া পুনরায় উপদ্রব করিতে 

আরম্ত করে। তাহার পুত্র মিহির গুল বা মিহির কুল 

এতই বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিল যে, হিয়্থদাউ, বলিয়াছেন 

মিহির কুল বৌদ্ধদিগের যোল হাজার মঙ্ঘারাম, বিহার, 

ত্য প্রস্তুতি ধ্বংস করিয়া! দিয়াছিল। বৌদ্ধ-গ্রধান 

মধুরা ইহার হস্তে কোনন্নপে লাঞ্চিত হইয়াছিল কিনা 

তাহ! ইতিহাসে পাই নাই, তবে ভৌগল সাহেব প্রভৃতি 

ছই এক জন এঁতিহাসিকের মত এই যে মথুর! ধ্বংসের 

জন্ত কেবল মুল্মানেরা দায়ী নে, এই নগদীকে 

হণদিগে্রও অত্যাচার সম্থ করিতে হুইয়াছিল। ইহার 

পর সপ্ডম সম্রাট সরসিংহ গুপ্ত (উপাধি বালাদিত্যি) ও 
মালবাধিপতি বশোধর্শদেব উরে মিলিয়া ৫২৮ থু; 
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করুর নগরের যুদ্ধে মিহির কুল ও হণদিগকে দেশ 

হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিয়া দপচুনু করিয়া দেন। 

কালিদাম রঘুর দিথিপয় কালে হণ দিগের নাম উল্লেধ 

করিয়াছেন। মল্লিনাথ টীকায় হুণর্দিগকে “উত্তর 

জনপদ বাসী ক্ষত্রিঃ বলিয়াছেন। রাক্সপুতদিগের 

মধ্যে আজিও হু নামে একটি শাখা আছে। মাঙ্গবাধি- 

পতি যশোধশুর্দেব এই সময়ে ভূণদদিগকে পরাস্ত করিয়া 

শকারি বিক্রমাদিতা নামে খাত হইয়াছিলেন। নরসিংহ 

গুপ্ত বালাদিত্যের অপর একটা গুণের কথা এখানে 

বলিব। হিযগসাং বলেন বালাদিতা নালান্দার * বৌদ্ধ 

বিশ্ববিগ্তালয়ে সুবর্ণ ৪ মণিরহ্ণ মগ্ডিত একটা ৩ শত ফুট 

উচ্চ ইষ্টক নির্শিতি সুবিশাল মঠ করিয়া দিয়াছিলেন। 

ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি বৌদ্ধদিগেরও পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। ঠিযন্থলাং কয়েক বর নালঙ্গায় থাকিয়া 

সংস্কৃত ভাষ! অধ্যমূন করেন। 

* প্রাণীন কালে জাতে ভিন স্থানে তিনটা প্রাসন্ধ দিবা 

জবা বিদ্যাপীঠে মাষ পাওয়া বায়। পেশোয়ারের নিট 

তক্ষাণণা, বিহার ও রাজগৃছ্ের নিকট দালন্ধা (ব্যান মাহ 

বড়গাও )। শেষটা পুর্বাধজে বিঞ্রযশিল], গঞ্গান্ভীর়ে কোন্ স্থানে 

অবস্থিত ছিল তাহ! আজও সনাক্ত হয়নাই 



১৭৬ মাথুর-কথা 

ইতিহাসে মালবরাজ যশোধর্ঘদেবের যেবপ প্রবল, 

গ্রতীপের পরিচয় পাই, তাঁহাতে যনে হয় যেন বালাঁ- 
দিত্যের সময়ে মখুরা নগরী যশোধর্মদেবেরই অধিকার- 
ভুত হইয়। গিয়াছিল। কিছু ইহার কোন "পট প্রমাণ, 

পাই নাই। 

মে যাহ! হউক, ৯ম সম্রাট ওয় চনতরগুধের উপাধি ছিল 

দ্বাদশাদিত) | বুন্ধীবনে এখন যে উচ্চ টিলার উপর সনাতন 

গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন ভীর মন্দিরটী দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে, সেইটাকে লোকে আমিও ঘাদশাদিত্যের টিলা, 

বণিয়৷ থাকে। বরাহ পুরাণে দেখিতে পাই গ্রাচীন সেই 

দবাদশীদিত্যের টিলার উপর একটি হূর্যা দেবের মনির, 

গ্রতি্ঠিত ছিল। দ্বাদশাদিতা শের অর্থ_বিবন্থান্, 
অর্ধামা, পৃা, দ্ষ্ঠা, সবিতা, তগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, 

মিত্র, শত্রু, উপক্রম এই ভ্বাদশ নামধারী ঘবাদশ মাসের 

১২টি নুর্ঘয) মুতরাং ঈম সম্রাট চজগুপ্ডের দ্বাদশা দিত 

উপাধি: হইতে, অধব! ঘাদশ হূর্যের নাম হইডে_-এই 

টিলাটির নাম কি জন্ত ঘাদশাদিত্য হইয়াছে,সে সন্ধান কেহ 

দিতে পারিলেন না। কিন্তু বেশ নামসাহুষ্ঠ রহিযাছে। 
আর একটি কথ! এখানে বলিতে হইতেছে; ৩ 
সঞ্াটগণের মধ্যে ১ম, ওয়, ও ৯ম সম্রাটের নাষ 
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চুপ ছিল। দিরীর সেই যে লৌহত্স্তের নাম পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি, সেইটা কোন চন্সগুধের স্থাপিত? 

অনেকেরই মত, রাজচন্রবর্তী ২য় চন্ণ্ বিক্রমা দিত্েরই 
কীি। তআমরাও তাহাই স্ব বলিয়। মনে করি। 

ইহাদের পর হইতে গুপ্ত সমাটের! ক্রমে রাজসম্পদ- 
শুন্ত ও হীনবীরধয হইয়া পড়িযাছিলেন। 

ইয়োরোপীয় ইতিহাসিকেরা প্রায় লকলেই একবাক্যে 
বলিতেছেন যে, গুধ সমাটেরা ব্রাঙ্মপা ধর্থ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন বলিয়া, এবং এ ধর্মকে প্রোৎসাহিত 

করিয়াছিলেন বলিয়া, তাংকালীন বাঙ্গণের! হুর্কোধ 

ইবদিক ধর্মকে জনসাধারণের বোধগমা করিবার জর, 
এবং উপাসকদিগের ধ্যান ও ধারণা প্রস্ৃতি সাধন 

কার্ধাকে সুগম ও মুসাধ্য করিবার অভিপ্রায়, চিন্ময়, 

অস্ধিতীয়। নিরাকার, অখণ্ড বর্গের ফপ করনা 

করিয়া, নানাবিধ দেবদূর্ি সকল গঠন করিয়া, 

হুলিত সন্বত ভাবায় পুরাাদিতে নেই লফল 
দেবতাগণের আখান রচনা! করিযাছিলেন। ৩৫ 

সন্াটদিগের (. হইতেই ব্রাঙ্গপা দেবতাদিগের 
মন্গিরাদি দেশমধ্যে বছল ভাবে সংস্থাপিত হইতে 

লাগিল। নঙ্গে সঙ্গে তীর্য গ্গেত্রের যহিমাও 
১২ 



১৭৮ মাথুর-কথা 

প্রচারিত হইতে লাগিল | খৃঃ ৩০০ হইতে ৭** অব 
রবাস্ত ত্রাহ্মণ্যধর্খবের বিশেষ উন্নৃতির দিন। কেবল 
ধর্শ সম্বন্ধে নহে, এই ৩৫ সআটদ্িগের সময়ে সাহিত্য, 

বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রস্ৃতি বিষয়ে প্রতিভার অপূর্ব 

বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই চারিশত 
বৎসরের মধ্যেই কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভাঁরবী, বাণ- 

ভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; 

এই চারি শত বংসরের মধ্যেই আর্ধাভট্র, বরাহমিহির, 

্রঙ্গগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণের উদ হইয়াছিল; 

এই চারি শত বৎসরের মধ্যেই লুশ্রুত, রাজ নির্ঘট, 
ভাব প্রকাশ ও চক্রপাণি প্রস্ততি চিকিৎসাশান্ত্রের 

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল, এই চারি শত 

বখসতের মধোই অত্জস্তা। এলোরা, তুবনেশ্বর প্রভৃতি 

স্থানে তান্কর কাধের চরম উন্নতি দেখা গিয়াছিল। 

এই সময়কে হিন্দুধর্দের সুবর্ণ যুগ বলিলেও চলে। 
আমাদের মনে হয় যেন। এই গুপ্ত সম্রাটগণে সময় 

হইতেই বুদ্ধদেব বিষুর নবম অবতার রূপে ব্রাঙ্ধপ্য 

দেবতাদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া থ্িবেন। 
এবার আমরা ভারতের শেষ হিন্দু সন্াট গ্রীহ্য বা 

বর্ধবর্ধনের কথা বলিব। চক্প্তপ্ত বিক্রমাদিতোর 
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পর প্রায় ২০* শত বর চলিয়! গিমাছে। গু বংশের 

দৌহিত্র প্রতাকর বর্ধন ( উপাধি প্রতীপশীল ) নামে 
একজন রাজা কুরক্ষেত্েরে নিকটবস্তী থানেশ্বরে রাজন 

করিতেন। তাহার রাজ্যব্ধন ও হর্ষবদ্ন নামে ছুই 

পুত্র ও রাঞ্জাগ্র নামে এক কন্তা জন্মেচাছিল। ইছাদের 

মাতার নাম যশোমতী। পিতার মুত্ার পর, পিডৃসিংহাসনে 

উপবিষ্ট হইয়া রাজাবঞ্ধন শুনিলেন যে মালবেস্বর তাহার 

ভগিনীপতি গ্রহবন্দ্াকে বধ করিয়া, তার ভগিনী রান্ধা- 
শ্রীকে ধরিয়া! লইয়া গিয়া, করপদে লৌছ বেষ্টনী দিয়া 

কনৌজের কারাগারে আবদ্ধ রাধিমাছে। রাজ্যাবদ্ধন এই 

শোচনীয় সংবাদ গুনিগ অনতি বিলগ্ে সৈন্ত লইমা তাঙার 

বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্র/া করিলেন, এবং কনোজ-রাজকে 

অচির কাল মধ্যে নিহত করিলেন । এই সময়ে 

সালবেশ্বরের প্রিয় মিত্র বঙ্গদেশের অন্তর্গত কর্ণ- 

স্ুবর্পপতি শশাঙ্ক নরেশ্র ৪ মতাঁকত ভাবে তাহার 

শিবিরে প্রবেশ করিয়া রাজবর্ধনের প্রাণ সংহার 

কয়েন। এই গোলযোগের সম) রাগী কান্ঠ- 

কুক ছইতে গোপনে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, বিজ্ধ্যা 

টবীতে পলায়ন করেন। গোঠের মৃত্তার পর, হর্ষবর্ধন 

রাজ! হইয়া তগ্গিনীর অব্ণে বিদ্ক্যাচলে বাইয়া 



১৮০ মাধুর-কথা 

দেখিলেন যে, তাহার ভগিনী চিতারোহধ করিয়া 

প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রীহর্য ভগিনীকে 
মেই ভীষণ উদ্ভম হইতে নিরম্ত করিয়। আপন 
রাজ লইয়। গেলেন। রাজ্যহী অতিশয় বিস্যাকতী 

ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি কি 

রাজা পরিচালনা, কি ধর্ম কর্ম সমাধান, সকল 

বিষয়েই ভ্রাত। শ্রীহর্ধকে সৎপরামশশ দিতেন। তিনি 

নিজে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ছিলেন। তাহারই সমানে 
হর্ষ বৌদ্ধসঙ্ঞে প্রবেশ করেন। 

সম্রাট, ্রীহ্য কগটাচারী শশাস্ককে রাজ'চাত ও 
নির্বামিত করিয়া ভ্রাতৃহ্ত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। 

শিবোপাসক শশাঙ্ক বা নরেন ৩ এতই ছুর্বৃতত 

ও বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন যে, তিনি উকুবিঘের বোধি- 

জ্রমকে (বুদ্ধদেব যে অন্ধথ বৃক্ষের নিয়ে তগন্তা 

করিয়! বুদ্ধত্ব লাভ করেন) সমূলে উৎপার্টিত ও 

ভন্মসাৎ করিয়। ফেলেন, এবং ইহার পার্থ অশোক 
নির্শিত মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পাটলি- 

পুক্র নগরে অশোক প্রতিঠিত বুদ্ধদেবের মর্শর পদান্ ছিল, 
সেখানিকেও চূর্ণ কিছুর্ণ করিয়া দেন। 

এই সময় হইতে তিনি রাজা বিস্তারে মনোযোগ 
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দিয়াছিলেন। ইহার গেনীবাছিনী মধো যাটহাজার রণ- 

হ্তী, লক্ষ অঙ্বারোহী ও অগণিত পদাতিক ছিল। 

এই বিপুল বাহিনী লইয়া তিনি উত্তরে হিমাচলের 

ক্রোড় হইতে দক্ষিণে নর্দদা পর্যযত্ত। পশ্চিমে 

দৌরাষট্র হইতে পরে কামরূপ পর্ান্ত মস্ত নরপতিগণকে 
পদানত করিয়াছিলেন। নুদূর থানেশ্বরে থাকিম। 

সুবিশাল রাজ্য শাননের মুবিধা হয় না বলিয়া কাপপুর 

জনিছিত কান্কৃত্ত নগরে নিজ নৃতন রাজধানীতে বাস 
করিতে লাগিলেন। পূর্বে তিনি পরম মাহেখর' অর্থাং 

শৈব ছিলেন। এখন হইতে শিলাদিত্য উপ1ধিতে ভূষিত 

হইছা বৌদ্ধ গ্রহণ করিলেল। তিনি নিজে লুপণ্ডিত 

ওফবি ছিলেন। তীভার রচিত রয্াৰলী ও নাগানন্ 

নাটকের নানীতে মহাদেব ও বুদ্ধদেব উভয়েরই স্বতি 

আছে। প্রিয়দর্শিক! নাঘে অপর একখানি নাটকও তিনি 

রুনা করেন। তিনি বিস্তোৎসাহী ছিলেন। বাজ) 

মমুরত্ট প্রস্ৃতি কবিগণকে নিজ সভাসদ নিষুক 

করিয়াছিলেন 
বিদেশী হইলেও চৈনিক পরিবাজক হিয়েছ সাঙকে, 

তাহার গুণের জন্গ, নিজ অনুগত মিত্রয়পে মেহের চক্ষে 

জেখিতেন। নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহগ করিলেও অপর 



॥ ১৮২ মাধুর-কথা 

কোন অবৌন্ধ বা| ব্ানগণ্য ধর্মকে বিদ্বেষ করিতেন না। 
বরং বন্ষণগণকে ও' তাহাদের ধর্ধের সমাদর করিতেন। 

ইহাকে খৃষ্ায় ৭ম শতাবীর অশৌক বলিলেও ত্যুক্ত 

হয় না। ইনি ৬৩+ পুাবে কান্তকুজ নগরে, শেষ বৌদ্ধ 

মহ] সঙ্গীতি সমবেত করিয়াছিলেন। তথায় একবিংশতি 

ভবন সামন্তরাজ ও বছ সহত্র বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ মহামহো- 

পাধ্যায় পিতের! সমবেত হইয়াছিলেন।  তম্মধো বৌদ্ধ 

ঘতি ৪৯**) নালন্দার পণ্ডিত ১০০০ এবং ব্রাহ্মণ ও জৈন 

পর্ডিত ৩*** ছিরেন। সভায় উভয় ধর্মীবলঘিগণের মধ্যে 

জনেক তর্ক বিচাঁরাদি হইয়াছিল। মঙ্গীতির প্রথম দিবসে 

ুদ্ধদেবের, দিতীয় দিবসে হ্রযাদেবের, ডৃতীয় দিবসে মা. 

দেবের মৃষধি স্থাপিত করিয়| পুজা করা হয়। গঞ্গা-যমুনা 

সঙ্গমে গ্রয়াগধামে রাজকোষের গ্রৃতি পঞ্চ ব্মর ফতই 

অর্থ সঞ্চিত হউক না কেন, শিলাদিত্য সমন্তই অকাতরে 

দান কাধে বায় করিঙেন। তথায় সামস্তরাজগণ ও জন 

সাধারণ মিজ্সিত হইয়।। ৭৫ দিন ব্যাপী মহোৎসবে যোগ 

দিতেন। বৌদ্ধ বা ব্রাঙ্ষণ বা অপর যে কোন ধধ্মীবনবী 

হউক, মুক্তহন্তর দান লাতে কেছই বঞ্চিত 

ছইত না। উৎলবের শেষদিনে ফেবল রাজায়ঙ্গার 
উপকরণ হত পদাতিক ও জন ত্র ছাড়া) অপর সম 
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বহুমূলা পরধাদি--এমন কি রাজ পরিচ্ছদ পর্যান্ত_বিভ 

রণ করিতেন। ভগিনী রাজাঞ্ীর নিকট হইতে সামা 

বসন লই সম্রাট দীনবেশ ধারণ করিতেন। ইনি খৃষরী 

৬*৭--৬৪৭ অন্ধ পর্যান্ত চল্লিশ বংসর কাল অগ্রতিহত 

প্রভাবে রাত করিয়। গিয়াছেন। রাজকবি থাণভটর 

ভর্চচরিত নামে ইছার য়ে জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আস্ত 

করিয়াছিজেন তাহ! শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

ছিয়েসাউ, বলেন যে, সমরট প্রীহর্য দক্ষিণে চালুকারায 

পুলকেশী দ্বিতীয়কে আক্রমণ করিতে গিমাছিলেন। 

কিন্তু তাহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই । 

চিছেন্থদাও, যখন পাটলীপুক্জ দেখিতে যান, তখন আশে, 

কের স্প্রসিদ্ধ গ্রাসাদটি ধ্বংসমুখে পতিত ও বুদ্ধদেবের 
অপরাপর লীলা স্থানগুলি শোচনীয় দশাগ্রপ্ত। মধ্রায় 
হিখন বৌদ্ধের সংখ্যা ৩*** হইতে কমি! গরম ২১৯০ 

দা়াইঘছে। এখানে তখন একজন শৃদনজাতীর বৌদ্ধ 
লামত্বয়াজ রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে তখনও ৫টি 

্রাহ্মণ্য দেমনদির স্থাপিত হইয়াছে । সে গুলির নাম 

দেন নাই, তথাপি বুঝ! যায় বিশেষ প্রভাব সম্পন্ন ন| 

হইলে এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করিতেন ন!| শুতরাং 

একদিকে যেন ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম মন্তকোরোলন করিতেছিল, 



১৮৪ মাথুরকথা 

অপরদিকে তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অধঃপতিত হইতে 
ছিল। পরিণত বয়সে শ্রীহ্ধ হীনযান হইতে মহাযান 
সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং অশোকের স্ায়, নরহত্যা 

দূরে থাক, কোনক্প ক্ষুদ্র প্রাণীকে কেহ হত্যা করিলে 

তাহার প্রাণদও্ড অনিবার্ধা ছিল। তিনি সাধায়ণ প্রজা 

বর্গের এমন কি পথিকদিগের পর্যাস্ত সখ স্বাচ্ছন্দোর প্রতি 

সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। নগর মধ্যে ও প্রকাশ্ত রাজপথ 

পারে, তিনি যে সকল পান্থশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন 

তাহাতে কেবল থাগ্ঘ পাঁণীয় নয়, চিকিৎসা ও ওধধের 

ব্যবস্থা পর্যাস্ত কর! হইয়াছিল। তীহার সময়ে যেরূপ 

পান্থশীল! ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল, মের়ূপ 

লৌকহিতকর অনুষ্ঠান পৃথিবীর অপর কোথাও 

ছিল কিনা সনেহ। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিবার 

পর তিনি গঙ্গার তীরব্তী প্রদেশ সমূহে বহুমূল্য 
সঙ্ঘারাম ও ১** শত ফিট উচ্চ কতকগুলি কাঠ ও বংশ 

নির্শিত স্তপ ও মঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই গুলি 
ইক বা প্রস্তর রচিত ছিল না বলিচ1! বছকাল স্বামী হয় 

নাই। যমুনা তীরবত্তা মধুরা নগর তৎকালে তাহার 
সামত্তরাজ কর্তৃক শাদিত হইত। এই প্রদেশে তিনি 
কোথা& কোথাও স্তপও স্থাপন করিয়াছিলেন। 



গুপ্ত যুগ ও তত পরবর্তী কালের মধু! ১৮৫ 

আজিকার দিনে সেইগুলি এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে, সেই 
খুলিকে চিনিয়া লওয়া অসস্তব। তবে মধুবন ও বানস্থেড়। 

গ্রভৃতি কয়েক স্থানে তাহার নামান্কিত তাদ্রশানন পাওয়! 

গিয়াছে । যে শিলালেখ বা মূর্তিগুলিতে নাম ও অন্তাদি 

লিখিত থাকে, সেই গুলিই আমর! কোন্ সময়ের নির্শিত 

তাত! জানিতে পারি। অপরগুলিতে সেক্পপ সময় 

নিঃসংশয়ে জান। যায় না। তবে লিপি ও গঠনের পার্থকা 

বন্ত কতকটা ধর! মায়। 

হিয়েম্থদাছ বলেন, ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ 

সঙ্ঘারাম সমূচে, অন্যান ছুই লক্ষ বৌদ্ধ মতি 
শ্রহর্ধরাগ প্রদত্ত অর্ধে প্রতিপালিত হইতেন। 

সমট এইন্সপে বৌদ্ধদিগের গ্রাতি লমাদর ও আনু 

কৃর্য করিতেন বলিয়া, ব্রাহ্মণের! মনে মনে অসম্ধঃ 

ও ঈর্যাপরায়ণ ইয়া পড়াছিল। একবার তিনি 

ঝনৌঞ্জ নগরে বুদ্ধোংসৰ সমাধান করিতেছিলেন। 

১** শত ফিট উচ্চ সুবিশাল ন্থুরমা মণ্ডপ মধ্যে 

রাজদেচের সমোচ্চ একটা কনকময় বুদ্ধদেবের মূর্তি 
স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট সামন্তরাজগণে পরিবেটিত 

কইয়া, অপর একটী ৩ ফিট উচ্চ ছিরখয় সচল বুদ্ধ 

সৃতি স্কদ্ধে লইয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন। এইকপ 



১৮৬ মাথুর-কথ! 

নগর ভ্রমণকালে একদিন একজন আততায়ী আসিয়া 

ছুরিকাঘাতে সম্রাটের প্রাণ সংহার করিতে উদ্ৃত 
হইল। সে, ধরা পড়িয়া শ্বীকার করিল যে, ব্রাহ্মণ 

দিগের প্ররোচনায় এইরূপ ছুষ্বর্দ করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিল। অপর একদিন অকম্মাৎ প্রধান মওপটা 

অগ্নি লাগিয়। পুড়িতে আরম্ত ইইল। অনুসন্ধানে 

জানা গেল যে বাক্ষণদিগের চক্রান্তে অগ্নি প্রজ্বলিত 

বাণ নিক্ষেপ করাতেই এই হূর্ঘটন1 ঘটিয়াছে। রাজ- 

হত্যার চেষ্ট,ও মণ্ডপ দগ্ধ করিবার উদ্যম উভম় 

অপরাধের যথারীতি বিচার হইল। অবশেষে প্রধান 

প্রধান অপরাধীর প্রাণ দণ্ড ও অবশিষ্ট পাঁচশত 

ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণিগকে দেশ হইতে নির্বীদিত করা 

হইল। 
শরীহর্ষের পিতামহ পূষ্যছতি ও তৎপূর্বপুরুষের 

শিবোপাসক ছিলেন। তাঁহার পিহা প্রতাকর বর্ধন 

হর্ঘয পৃূজক, তাহার ভ্রাতা রাজ্য বর্ধন ও তীতার 

ভগিনী রাজ্াঞ্। বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। শিলাদিতা 

প্রীর্ধা এই তিন দেবতায় সমন্বয় করিবার জলই 

বুঝি শিব, লুর্ধ্য ও বুদ্ধদেব এই তিন দ্েবতীকেই 

অর্চনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহ্ষের প্রা শত'ধিক 



গুপ্ত যুগ ও ততপরবর্তী কালের মথুরা ১৮৭ 

বৎসর পরে  দার্ষিণাত্যের কুমারিল ভ্রু ও শঙ্করাচার্ধয 

নামক ছইজন ব্রাঙ্গণ, বৌদ্ধদিগের নীস্তিকবাদ খণ্ডন 
করিয়া বেদাস্তের ব্রঙ্গবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও শঙ্ত্ উভয় বলই প্রযূক 

হইয়াছিল। রাজ! মুধন্বা, শক্করাচার্যের রক্ষকয়পে, 

রাজ্কর্মচাবীদিগকে আদেশ করিয়াছিকেন যে, সেতৃবন্ধ 
হইতে হিমাচল পর্যাস্ত ভারতের যে স্থানেই হউক বৌদ্ধ, 

দিগের বৃহ বালক যেখানে যাছাকে পাইবে ভাহাকেই 

হতা। করিবে। এই আদেশের অন্তথ! করিলে সেই 

রাজকর্খচারীর প্রাণদণ্ড হইবে। ইছার পর বৌদ্ধধর্ম 

বাঙ্গালার পাল রাজগণের সময়ে, একবার বিছ্বাতের 

স্তন কিচৎকালের জন্ত প্রদীপ্ত তইয়া, ভারতের বৈষ্ঃব, 

শৈব, শাক্ত প্রভৃতির দলে চিরতরে মিশিয় গিয়াছে । 

শ্রীহ্ের পর আবার প্রায় ২** শত বৎলর চলিয়! 

গিয়াছে । ৮৪* হইতে ৮৯* গৃষ্টাক প্্ান্ত রামভদের 

পুত্র খিহিরভোজ নামে একজন রাজা শত্জ্ হইতে 

বঙ্গদেশের লীমা পর্যন্ত জয় করিছা নিজে একজন, 

ছোট খাট সমতরটরূপে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন! 

গুক্র প্রতিহার বংশে ইছার জম্ম, কনৌজ রাজধানী। 

ইহার পূর্বপুরুষের! কেহ টৈব, কেছ শান্ত) ইহার পিতা। 

লী 



১৮৮ মাথুর-কথ। 

মৌর ছিলেন। ইনি প্রথম জীবনে “ভগবতী ভক্ত" ছিলেন, 
পরে বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করেন। ইনি আপনাঁকে 

বিষ তৃতীয় অবতার আদি বরাহরূপে পরিচয় দিবার 

জন্তই হউক, অথবা আপন অভীষ্ট দেবতা 

বলিয়াই হউক, নিজ রৌপ্যমুদ্রাগুলিতে বরাহ অবতারের 
সূর্তি অহ্িত করিয়াছিলেন। এইরপ বরাহাস্ষিত 

ুদ্র উত্তর ভারতে অনেক স্থানে বহুল পরিমাণে 

পাঁওয়। যাইতেছে বলিয়া, এঁতিহাসিকেরা মনে করেন 

যে, তিনি সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্ত 
ছুর্ডীগোর বিষয় এই যে, বাণভট্রের সায় কোন রাজ- 

কবি বার জীবন চরিত লিখিয়! যান নাই। তবে 

ভোজরাজের নামে অনেকগুলি উদ্থুট, কবিতা লোক. 

মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সেই কবিতাগুলি ইরচার 
সববন্ধে কিন! ঠিক জানা যায় না। এখন কালবশে 

লোকমুখে সেখুলি কালিদাস ও বিক্রমাদিতোর নামে 

চলিত হইয়া গিয়াছে। 
জনরবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই মিছির ভোজ 

অযোধ্যা, মধুর! প্রভৃতি অনেক হিন্ৃতীর্ঘে ব্রাঙ্গণা 
দেবষ্ধিগুলি। স্থাপিত করিয়াছিলেন। আগ্রা হইতে 

২০২৫ মাইল নিয়ে যমুলাতীরে শৌকরী বটেশ্বর 



গুপ্তযুগ ও ততপরবর্তাকালের মধুরা ১৮৯ 

নামক স্থানে ইনি অনেক কীর্তি রাখিয়। গিয়াছেন। 

মধুরাঘ় যে সফল বিষুমূর্তি ও তৎমঙ্গে যে বরাছদেবের 
ৃষ্বিটার কথা পরে বলিব, অনেকে বলেন, সেই 

বরাহ মুর্তিটা ইহারই স্থাপিত। বরাহ পুরাণে কিন্ত 
লিখিত আছে যে, মধুরায় বেদ6%| লোপ পাইয়াছিল , 
শরামচন্জর রাবণকে বধ করিছ| লঙ্কা হইতে যে বরা 

মুর্তিকে অযোধ্ায় আনিয়াছিলেন, শক্রপ মথুর! জয় 

করিয়া সেইটাকে এই স্থানে আনিয়া স্থাপন করেন 

ও তদবধি ব্রাঙ্ণ্য ধর্ম পুনঃ প্রতিঠিত হয়। মথুয়ায় 

আদি বরাহ মূর্তি অঙ্কিত কয়েকটা যুদ্র পাওয়া গিদবাছে 

কিন্তু মিহির ভোজের নামান্কিত কোন নিদর্শনের 
সংবাদ পাই নাই। তবে মিহির ভোজ হখন নিজ মুদ্রায় 

আদি বরাহসূর্তি অস্কিত করিয়াছিলেন, হখন মধ্রা 

বরাহমুণ্ডিটী স্থাপন কর স্বসস্তব নহে। মথুরায় আমাদের, 

প্রবীণ তীর্ঘপুরোহিত দাউজী চৌবে (এখন পরলোক- 
গত) বাহ পুরাণের গ্েক। “হ্যা তং বয়দং 

দেবং মাধ্রাণাং কুলেশ্বরং আওড়াইদা বলিয়াছেন, 
“চৌবেয়! প্রথমে দৌর ছিল। তোজ নামে একজন 

রাজ! বরাহদেবকে মখ্যায় স্বাপন করিয়া আমাদিগকে 
বৈফব করিয়াছেন! তদবধি চৌবের! বরাহদেবের 
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বর্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়! প্রবাদ রটি়াছে। কিন্ত 
সেই ভোজরাজ কে, তাহ! তিনি বলিতে পারেন না। 

€ ব্রজ-পরিক্রমার ১// পৃষ্ঠ! দেখুন ) 

ইংরাজীতে লিখিত ইতিহাসের কথ! বল! আমাদের 

শেষ হইল। এবার আমরা দেখিব আমাদের 

ব্রাহ্ষণ লিখিত পুরাণ গুলির মধ্যে কি পাণয়। 

যায়। পাঠান সআটরগণের রাজত্বের শেষ দিনে 

যখন মাধবেন্রপুরী, বল্পভীচার্ধা চৈতন্থদে, ও রূপ 
সনাতন গ্রত্ৃতি তাহার শিষ্যবর্গ, মধুর প্রদেশে 
নুধ তীর্থ ও গুপ্ত দেবনৃি গুলির অনুসন্ধান 
করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাহারা যে পুঁথি খানি 

'দেখিয়। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহার নাম বরাক 

পুরাণ | চৈতন্তচরিতামৃত, তক্কিরত্বকার গ্রভৃতি গ্রন্থে 

বরাহুপুরাণের যে অংশে মথুরার বিবরণ ও মাহাত্মা 

লেখ আছে, সে স্থানকে আর্দ বরাহপুরাণ বলিয়। 

নাম করিয়াছেন। এই স্থানটুকুর নাম কেন আদি 
বরাহ পুরাণ হইল ভাহার উত্তর অনেক পণ্ডিতকে ও 
জিজ্ঞাসা করিয়া পাই নাই। আমাদের মনে হয় 
তবে ৮৪৪--৮৯০ থুঃ পর্যন্ত মিহির ভোজ নামে যে 

রাজ। আপনাকে আদিবরাহল্সপে মুদ্রায় নিজ নাম 
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ঘোষণ|। করিয়াছেন, তাহার সময়ে, বা তাহার অনুমতি" 

ক্রমে রচিত বলিয়। এই মথুরা-মাহাত্মা অংশটুকুর 

নাম “আদি বরাহ' হইলেও হইতে পারে। আদি 

বরাহপুরাণে মথুরার যে সকল দেবতার নাম পাইনা 
সেই গুলি এই-কেশব, গতশ্রম, দীর্ঘবিষু,। বরা, 

গোবিন্দ ও হরি নামে ছয়টা বিষু। ভৃতেশ্থর, শব, 

গোকর্ণেশ্বর, সোমেশ্বর, গর্ভেশ্বর, ও পিপ্ললেশ্বর নামে 

ছটা শিব। রম্মতী, মহাঁবিস্তা, অপরাজিতা, সুমঙ্গলা, 

আুধাগারের দেবত। উগ্রসেনী,দানবদলনী দেবী বধুটা, 
কংসগৃহবাসিলী চর্বিকা, কৃষ্ণপুজিতা ইক্ষুবাবা, 

এই আটটী শিবের শক্তি। বিস্বরাজ প্রভৃতি 

তিনটা গণেশ ও ছুইটী স্ুর্যা। হস্ুনান ককোটক শাগ 

প্রঙ্ততি অপরাপর দেবতার নামও আছে। পাঠক- 

গণকে বলিয়া পিতে হইতেছে যে ব্রাঙ্গণা দেবতা- 

দিগের মধ্যে বিষ বা তাহার অবতার শিব, ও ছূর্গা 

চিক! প্রন্ততি তাতার শকি, শর্যয ও গণেশ, এই 

পঞ্চ দেবতাকেই মোক্ষদাতা ও পরিক্রাতা বলিহ। 

হিন্দুশান্ত্র নিরপগ করিয়াছেন। উহাদের উপাসক 

দিগকে বৈষ্ণব, ৈব, শাক, সৌর ও গাণপত্য নাষে 

অতিহিত করা হয়। বরাহ পুরাণ রচনাকালে মধুরায় 
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এই পঞ্চ দেবতারই অস্তিত্ব ছিল। তীহাদিগের মধ্যে 

বিষুদূর্তি গুলিকেই গ্রসথকার প্রীধান্ত দিয়া বলিতেছেন 
যে মথুরাক্সপ পগ্নের কর্ণিক!( কেন্ত্র ) মধ্যে কেশব 

দেব, পশ্চিম দলে হরিদেব, উত্তর দলে গোবিনা, পূর্বদলে 

বিশ্রান্তি ও দক্ষিণ দলে বরাহ মুর্তি ( ১৬* অধ্যায়, 
১৬২১ গ্নোক) অবস্থিত। আর একস্থানে বলিতেছেন, 

গয়ায পিগুদানে যে যল লাভ হয়, মধুরার শ্বেত 
বরাহ মুর্তি, কেশব, বিশ্রান্তি, দীর্ঘবিষু, গোবিনমূর্তি 
ও হরিমূর্তি দর্শনে সেই জল লাভ হয়। (১৬* অধ্যায় 
৬১-৬২ ক্লৌোক)। সুতরাং এখানকার প্রধান দেবতাই 
হইতেছেন বিষুমূর্তিগুলি। শিবলিঙ্গগুলি এখানকার 
ক্ষেত্রপাল বা নগর রক্ষক। অপরাপর গ্েবতাগুলির 

মধ্যে মথুরার চৌবেরা বশোদার গর্ভ সনভৃতী 
যোগমায়াকে মহাবিস্ত। ও 'একানংসা; নামে ভক্তি 

সহকারে পুজা! করেন। বাকি যে সকল 

দেবতা আছেন সেগুলির মাহীত্বা তত বেশী নহে। 
যে নকল বিছ্ুমূর্তির নাম আমরা করিয়াছি 

তীহাদের মধ্যে কেশবদেৰ জন্মকালীন মূর্তি, দীর্ঘবিফু 
কংম বিনাশফালীন হুধি, গতশ্রম বা বিশ্রান্তিদেষ 

ংল বধের পর বিশ্রাম কালের মুর্তি, শ্বেত ব্রা 
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ইছার দুখ ভিপ্ন অবশি্ অংশ বিষুমূর্তি। গোবিল 

নামে যে মূর্তির কথ! বর'ছ পুরাণে উন্লঘ আছে, 

নেইটী গরুড়-পূষ্ঠ'রঢ বিযুমূর্তি। তাহার বর্তমান 

নাঁম গরুড়*গোবিনা। এই বয়াছদেবকে ধরিয়া! €টি 

বিষুঃমৃর্তর কথাই হয়ত হিযসথসাং উল্লেখ করিন 
থাকিবেন। 

গো'বন্দ, হার, এখন কি কৃষ্ণ নামে চতুতৃ্জ 
বিষুমুর্ধ গঠিত হইত ব'লয়া আগ্নপুর়াণে "1য়! বায়। 

গোবপ্ধনের হছরিদেবই কেবল বাস-কর টত্োরলিত 

গিরধারী কুষ্চ মূর্তি। তত্র বরাহ পুরাণে কোথাও 

বৃন্দাবনে ব! অথুরায়। ভিতঙ্গ মুরলীধর কৃষ। ব| রাধা 

মূর্তির উল্লেখ নাই। মথুরা হইতে প্রা্থ ১২ ক্রোশ 

দুরে, রাধাকৃণ্ড নামে একটী কুণ্ডের নামেল্লে আছে, 

অপর কোথাও রাধার নাম নাই। আজ কালি 

বৃন্দাধনে শত শত রাধারুষ মৃত স্থাপিত দে'খতে 

পাই। বরাহ পুরাশের ভিতর বুণ্দাবনে ছাদশাগিত্য 

টিলার উপর এক ূর্ধ্য তিয়্ অপর কোন দেবতার 

নাম নাই, তবে বৃন্দাবরকে “বছ-গুজ্লতাবৃত' “রমা 
গুগ্রতীকঞ্চ, এবং *গোতি- গেৌপালটকৈঃ সহ" শ্ীরফের 

জীড়ার় স্থান বলা হইয়|ছে। 
১৩ 
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আমর। এতদুরে বুঝিতে পারিলাম যে, ধ- 

রাজগণের সময় হইতে মিহির-তোজের সময়ের মধ্যে 

মথ্র। নগরে ব্রান্মণ্য দেবমূর্তিগুলি বিশিষ্ট ও বহুল 

ভাথে স্থাপিত হঈয়াছে। এই মূর্থিগুরি স্থাপিত 

হইবার পর বরাহ পুরাণথাশি রচিত। [কস্ত এই 
সময়ের মধ্যে কয়েকটা বৌদ্ধদের ও জৈন তীর্থকর 
মুর্তি স্থাপিত হইয়াছিল, ধ্বংসাবশেষ হতে তাহার 

অনেক প্রমাণ পাওয়। গিণছে। পারতাপের বিষয় 

কোন্ সমন্ধে বাঝাছাকর্তৃক এসকণ ত্রহ্দণাদেবমুর্তি ও 

তীগদের মন্দিরাদি মথ্রা় স্থাপিত হইয়াছিল, 

সেই সকল ইতহাসের কথা, কোন পুগাণেই পাওয়। যায় 

না। তবে এখনকার কোন্ তীর্ধে স্নান করিলে, ব! 

কোন্ দেবতাকে দর্শন করিলে, পরবোকে কিরূপ 

সদ্গত লাত হুইবে। তাহার বিৃভ বিবরণ বরা 

পুরাণের মধো স্কাই ঝহয়াছে। অআয়ও একটি 

বিশ্ময়ের কথ! এই যে, বরাহ পুরাণে যে সকল দেবমূর্তিয়- 

নামউয্লেখ আছে, সে গুলির কোনটিই বোধ হয় 

এখন বিস্তমান নাই। মামুদ গিজনি, আলা উদ্দিন, 

কিহোজদাহ তোগলক, সেকনর লোদি, আগুয়গজেব 

প্রভৃতি ধর্মান্ধ মুসলমান বাদসাছের| বারবার দেবমূর্ত 
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গুপকে চু ভু করিয়া দিয়া মধ্যাকে নির্ে | 

করিযাছিলন। চট একটি (ত, এড়াটা নি 
খাকিবে। অধরা দেই ল$ল মর্প:তগী অগীতিকর কথা 

পরবর্তী ঘধাযে বলিব। 

বরা পুরা) এক মাহা বৃদাধরে জার 

ফোন দেবতার নাম পাই নাঃ। চরিতামৃত হতেও 

জান] বা যে, বধন টব বুন্বাবন গধিতে 

পিয়াছলেন (৫১৬ খঃ) তখন বনজ্গল। টিলা বা স্ব 

ও একট! ঘাট ভি, বুশগাবনে কোন দে! মূর্ব। 

ছিলনা। চরিহামৃত শুই লিখি আছে যে) রা 

সনাতন গ্র়তি গৌচীর নৈ%ব11 যায মর্ঘ গ্রে 

বৃন্দাবন, ভিজ মৃংলীধ! ₹%7% ও রাধামূর্ত গ্থাপর 

পু! গ্রবধন করেল। গ্রাটগ দকবও বলিয়াছেন 

ঘে। চৈতঃ সল্্রদ।রোর বাঙালী! হ1ই) সরকার 

বুদ!বনে মনা ।[দি স্বাপন করাছন। আমা। মে 

নতম বিবধ প্রধাগ ম। বৃরাবব-কধ। পুকে হিহাছি। 



মুসলমান যুগের মতুর। 

ভারতে যখন বৌদ্ধ ও বরাহ্গাধর্ম পরস্পর গ্রতি- 
বন্বিত। করিতেছিল। তখন আরবের মরুতৃমে মন! 

নগরে (কোরেশ বংশে) €1* থঃ মোহক্ষদ নামে 

একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রণ করেন। ইনি বালে] 

পিতৃধীন হইয়। উদ্চানকের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। 

পরে গঠিশ বৎসর বয়ংক্রম কালে খাদিজা "যী একজন 

ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করেন। ইনি বালাবধি 

বুদ্ধদেবের স্তায় সতত [চদ্তায় মগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে 

আরবনিবাসীর! মগ্ঘপান করিত, বছ বিবাহ করিত, ও 

অতি অল্প কারণে পরস্পর বিবাদ করি! রকপাত 

করিত। সে সময়ে তাহার! কুসংস্বায়াচছন্ন ও কতকটা 

ব্ষর গ্র্কৃতির লোক [ছল। তাঁঞার| বোৎ অর্থাং 

দেব মুডির পুজ। কয়িত। এই বোৎ শট! বুদ্ধ শৰের 
অগত্রংশ কি না) তাহ! ভাযাততবিদেরা ৰলিতে 

গারিবেন। 

মোংক্ধদ দেশবামীর এইরূপ দুরবস্থা দেখা তাহা" 

দিগকে এব শিক্ষা দিয়! মাতা ও নুনীতির পথে 



মুমলমান যুগের মণুরা ১৯৭৫ 

আনিতে চেষ্ট! করিতে লাগিলেন। সেই উদ্বেন্ে তিনি 

এফটী বিজন গার বনিযা নিরাকার ঈখযের ধানে 

নিম থাকিতেন। পরে তিনি দর্বরের নিকট হইতে 

প্রতাদি& হইন্। লিদ্বের উ্রততর মতবা প্রচার | 

কাত প্রবৃষ কইলেন। প্রচলিত পৌত্তপিক মতের 

বিয়োধী বলিয়া প্রথমে তাহার কধার কেছ কর্ণপাত 

করল না, বরং কেছ কে তাহার গ্রাণবধের নিমিত্ত$ 

উদ্ধত হইফাছিল। ভিনি বির হই মা হই) 

মদিনা চলিয়া! গেলেন। তথাকা। লোকের! তাহাকে 

লাদর়ে গ্রহণ করখ1, তাহার গ্রতিঠিত ইম্লা 

ব| বুদগ্মান ধর্শে দীক্ষত হইতে লাগিল। যুললমান 

শদ্দের প্রড়ৃত অর্থ তক। 

মোংদ্ধদর মা তাগের বংসর ৬১২ পৃঃ হইতে, 

মুললমানদিগের হিজর) নামক অথ গণব। করা হই।] 
থাকে। পরে আরবের ধখন বুবিতে পারিল যে 
ভাঙার ধর্শে বার্থ লতা নিছিত আছে, এবং উহা যান 

জাতির হত ও উদ্তির সাধক, তখন তাহার! দলে 

ধলে একখখরবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। 

তিনি যে গ্রথ রন] করিয়া পিাছেন, তাহার নাহ 

কোরাধ। ভিনি দৈহভ|বাবেশে বি হই ঘাহ। 



১১৮ মাথুর-কথ! 

বলয়! যাইতেন, শিয্বে€ ত্ভুর পাতায় তাহ। লিখিয়! 
লইতেন। এইরূপে কোরাধ রচিত হয়। মোংক্ধদের 

ভক্ের। তাকে 'র্ুণ? বা ঈশ্বরের দূত বলিয। বিশ্বাস 
কারতেন। ৬৩ বংসয় বরসে তাহার মৃত্যু হয়। আরবের! 

এই সময়ে অনেক ছোট ছোট ভাতি ও দলে বিভক্ত 

ছিল) নূতন ধর্মের প্রভাবে তাহার] একতাবন্ধ হইল। 

এই সময় হইতে তাঙাদের এক ধর্ম, এক ঈশ্বয়, এক 

রাজ।। তাহার| যখন এক্তাবন্ধ হুইয়! ধর্গ্রচারে বন্ধ- 

পয়িকর হইল, তখন সে অপূর্ব নবীন তেজের গ্রতাবে 

সমুদয় বাধাহিস্ব ভাসম্না গেল। ৫** শত বৎসরের মধ, 

পুর্বে তাঃতব্ষ ও পশ্চিমে আটলাটিক মহাসাগর 
পর্য/্ত সমত্ত দেশ ইস্বাম ধর্দেয় নিকট মণ্তক অবনত 

করিল। কোরাপ-লিধিত ধর্মে ন্য়াকার ঈশ্বর ভি 

অপর কোন কৃহিম মুত্তি পৃত্। কর| একান্ত অবৈধ । 

এই জন্ত তীহার| দেবহুতি ভগ করাকে পুণ্য কর্শ 

বকিয়া মনে করেন। ইহ'দর ধর্শান্ত্রে বিধি আছে 

যে, মুলজমান স'অ'ভ্যের গুকৃত সধাট্ ঈশ্বর। পাখি 

শাকের! ত।জার গ্রাতিনি'ধ (7£9700)। শাসকের! 

লবলফেই ঈশ্বয়ের আদেশ বংপূর্ববক পাঃন করাইবেন। 
মুললমান-রাজ্ে জবিশ্বাসী (কাফের) লোকের! 



মুসলমান ঝুগের মধুরা. ১৯৯ 
রাজস্্রোহের তক অপয়াধী ও গাঁপী। তাহাদের বিরদ্ধে 
যুদ্ধ করিলে ব| তাহাদিগকে হত্যা করিলে পাপ ন 

হইয়| বং পুপা ংয়। গয়াজিতের| যদি মুপলমান ধর্ম 

গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকে ভ্রীতদান করি! 

রাঁখিবে। তাহা।দরু স্ত্রী পুত্রগপকে ও দাদ করিবে। নূতন 

মন্দির করিতে দিবে না। পুরাতন মনির সংস্কার 

অভাবে বদি আপন ভাঙিয়া না পড়, তবে তাচা চূর্ণ 
করিয়। দিবে। তাহাদিগকে অন্বগঞ্জাদি আরোহণ ব| 

ভদ্র পরিসদধাণে বা অস্ত্রশস্থ বাবার করিতে দিবে 

ন1। ফাফেরদিগের নিকট হইতে ছিঙ্জিয়া জামে 

কর অংদ'য ক'রবে। মুসলমানের] সুখে ধূনিমুষ্টি নঙ্গেপ 

করিলে, জাদের দ!সপদিগকে মুখবাদান করিয়া! তাছ! 

শ্রথগ ক:তে হইংব। মুসলমানেরা রূপ! চাঞিলে 

ঘালগণ সোণা দিবে। ( অধ্যাপক ঘচুনাথ সরফায়, 

বিয়চিত আ'ওরাজাজব নামক পুস্তকে ওয় ভাগ, ২৮৩ 

লৃঁডা দেখুন )। 

হুদলঘানে' | খন উপরিউক্ত রূপ ধর্ছাস্থাস 

লইয়া ভার়ছের দিকে অগ্রসর ফইতেডিল? তখন 

ভারতের ব? শোচণীর হশ।। এখানকার প্রাক 

দর্বাট জনৈকা ও িশৃঙ্ঘলত1। জাতি-বিয়োধে 



২০৪ মাথুর-কথা 

এবং ধর্মবিদ্বেষে পরম্পর বৈরভাবাপর | তত্থপরি 

বাছারা দেশের মধ্যে সবল ও ক্ষমতাশ!লী, হৃদেশ 

রক্ষার জন্ত। কৃপা হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রর সনুখীন হওয়া: 

ধাচাদের কর্তা, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জৈন ও বৌদ্ধ 
ধর্শের গ্রভাবে অহিংসবতধারী ও হীনবীর্ধ্য। এই সময়ে 

তাহাদের মাধা চন, অশোক, সমুদ্রুপ্ত গ্রভৃতির 

স্কার এরূপ কোন পরাক্রাস্ত সম্তরট ছিলেন না, যিনি 

দ্বেশের লৌক সকলকে সমবেত করিয়া! বিপক্ষকে 

দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন। কেবল ধর্ম- 

প্রচার নহে, ধনযদ্ব-লোভও মুলক্মানদিগকে অতুল- 

এ্্যা-পুণ তারতবর্ধের দিকে আক করিয়াছিল। 

আমর] এখানে কেবল মথুরাঁর কথাট বলিব। গজনীয় 

অধিপতি সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত লুঠন করেন। 

তিনি যেখানেই ধনজনপুর্ণ নগর, অথবা মণি-মাণিকা- 

সম্বিত দেবমস্থির ও তীর্ঘক্ষেত্র আছে পনিতেন, সেই 

খানেই দৈষ্ভ-সামন্ত লইয়। লুঠন করিতে যাইতেন। 

রাজপুতের! তীহাকে বাঁধ! দিবার জর লমুচিত চে! 

করিও সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাহার! 

একে একে রাজা, ধর, দেবালয়। এমন কি আপন 

প্রাণ পর্যান্ত বিসর্জন দিয়া গিয়াছেন। মামুদ গিজনী 



মুললমান যুগের মধুরা ২১ 

নবম অভিযানে কনোজ লুঠন করিয়। মধুবার দিকে 

দৈ্ভ পরিচ।লনা করিয়াষিলেন। 

তিনি নিজে কিছুট লিথিয়া যাঁর জাই। 
মুদলমান &তিহাসিজগণের মধ কেবল আল্উট্বী 
মামক, মাসুদ শ্বগ্তানের একজন কর্্মাধাক্ষ (9১06- 

হাত ) তারিখ-ই-বামান গ্রন্থে মথুযালুঠনের বিষয় 

সর্বপ্রথমে লিবিয়! বান। তিনি নিজে অভিযান কালে, 

মামুদের সঙ্গে ছিলেন না) তধার গ্রন্থে মথু 11 ব' মচাবনের 

নাম নাট । ফেরিন্তা গ্রভৃত পরবত্তী মূনলমান তি. 

হাসিকের! আল উটবী লিখিত গ্রন্থ হইতে, ঘৃদ্ধ্বানের 

বন! গ্রড়তি দেখিয়া, মথুব! লু$'নর নিমলিথিত রূপ 

বিবরণ দিয়াঞ্জেন। 

১০১৭ খুঃ সৃুলহান মামুষ হদুলা পায় হইয়া 
কয়েকটা শৈল হুর্গ অধিধার করিলেন, ও তথায় প্রভূত 

ধনযত্ব লা করিলেন। ব্রজ-মগুলের অন্ন বায়ণের 

(বুলদ সর) রাজা হরদত্ত বহু সথাক দৈষ্ত লটকন 

গ্রথমে ঘৃদ্ধ করিতে অগ্রসর ভইয়াছলের। কিন্তু 

আপনাকে ছুর্বল দেখয়! মত্ত্রণের পরামর্শ অনুমায়ে, 
রাজাদধান্থ সমস্ত দেববিগ্রঃগুলাক ওলে বিমর্জার 

দিয়া, এক কোটী টাকা ও ভিশটী ছাতী, নৃলভাম 



২০২ মাধুর-কথ। 

মামুদকে উপহার পাঠাইয় দিলেন। অধিকন্ত সুলতানের 

অভিপ্রায়'মত, দশ সহ অনুচর সহ মুদলমান ধম 

দীক্ষিত হইয়া, কোনরূপে অব্যাহতি গাইলেন। 

ইহার পর সুলতান মামুদ মহাবনের দুর্গ ও বাছা 

কুলচন্ত্রের রা) লুঠন করিতে গেলেন। কুমচন্ত্র সেই 

সময়ে গুতূত ক্ষদ'তাঁশালী এবং অসংখ্য হিন্দুসেনার 

আঁধনায়ক ছিলেন। তীছাঁর বিস্তৃত সাম্রাজা, তুল 

এইর্যা, বিপুল গঞজ-বাহিনী ও দৃঢ় হর্মশ্রেণী ছিল 

বলি) কোন শক্রই বপক্ষেত্রে তাহার সমুখীন হই 

সাহসী হইত না। কুলচন্ত্র যখন বুঝিলেন_নুলত'ন 

তাঁচাকে আক্রমণ কাঁরতে আদিতেছন, তখন তিন 

একটা গভীর অরণ্য মো সেনাধ্যুছ রচনা করিলেন। 

মুসতমাঁন সৈক্ঠগণের সহিত হিন্দু সেনাগণের ঘোরতর যুদ্ধ 

বাধিয়া গেল। ভর্দ বক্ষ হিনদুলেন! স্বদেশ ও শ্বধর্থ ঃক্ষার 

জন্ত যুদ্ধ-ক্ষত্রে ঠাপ বিদর্ডরন দিল। কতকগ্ল সেনা 

জলমগ্র। আর কতকগুলি সেল আহত হইয়া রগক্ষেত্রে 

পাড়! »ডিল। বুক্চন্ত্র নিজ মান-স্ম্রম রক্ষা করিবার 

আর কোন উপায় নাই দেখিয়া) মর্মাহত হই! ছুরগমধো 

প্রতাবৃত্ত হইলেন। মনঃক্ষোভ ইন্যন্তবৎ হর! 

নিজ মাহীর বঠ দ্থিধঙিত করি, নিজ বক্ষে সেই 
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শাপত কৃপাণ বসায় দিলেন। সব ফুরাইল! 

লুলতান এস্বান হটতে ১৮৫টী হম্তী ও বিপুল রত্ুসন্তার 

আত্মনাৎ করিলেন। তখন হিন্দুগণ গৃহবিবাদে ছুর্ব্ 

হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুলচজের হর্দিশ। দোখয়। আর 

কে বাধা দিতে সাংসী হইলেন ন1। 

স্বলতান মামুদ অবাধে মথুর! লুঠন কারলেন। 

নগরের চারিদিকে ছদের আকারে এদৃঢ় গন্তর বিনির্শিভ 

প্রাচীর দ্বারা পরবেষ্টিঠ ছিল। হযুনা অবগাচনের অন্ত 

পাধণঃঠিত ছুঃটা দার দিয়া সে'পানশ্রণী জল পর্য্যন্ত 

অবতরণ করিয়াছল। ইঙ্ছাদের পাযাণ-গিতগ্লি এত 

মি [ছিপ যে, ঝড়বাণপে খা ন্দপ্রাবনে কিটুমার 

ক্ষ'ত করিতে পাগিতনা। ইহার পার্খ দিয়া নগয়মধো 

ভল-প্রীতেশ ও ব'ন্গত করিবার জহর কৌশগে রুচত 

হইয়াহছিল। রাজপথের ভর পারছে ৭ যমুনাতটে 

সহত্র সতত মুর কারুকার্ধ-'বনুদিত পাযাণময় 

মন্দির ও হম্মারা'ঞ বিঃঞ্িত ছল । মনিবের অপিন্দ 

গুল শুনৃঢ় বৌক-শল!কা দিয়া নুংক্ষিচ ছিল। প্রত্যেক 

মন্দিরের অভ্যন্তরে বছুমূলা মপিমাপকা-বিরচিত স্বর্ণ 

রজতম দেবমুরিপক্ষল সংস্থাপিত। ইঞায় অপর 

দিকে হারুন তর উপর পর কতকগুল আবাস- 
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ভবন৪ বিনির্দিত হইযাছিল। নগরের মধ্যন্থলে 

একটা সুরমা গগনষ্প্ী মর্শর প্রস্তর-রচিত দেব-মন্দির 

ছিল। তারিখ-ই-যামিনি নামক মুসলমান ইতিহাসে 

লিখিত আচে ঘে, সুলতান সেই অপূর্ব মনিরের অনুপম 

সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিশ্ম্বিহ্বগ চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, 

পগৃথিবীর মুনিপুণ স্থপঠিদিগকে ছুই শত বৎসর 

অবিশ্রান্ত খাটাইলেও, এবং অজ ন্বর্ণ দিনার (মুদ্র।) 

ঢাপ্যা। দিলেও এ রকম সুরমা অট্রালিক নির্মিত হয় 

কি না সঙ্দেহ।” সেই অধ্িতীয মন্দরের প্রক্কৃত 

পরিচর, বাকা বা! তৃলিকাচিত্রে গ্রকাশ কর! যাঁর না। 

মুনলমান উরতিহামিকের! আরও বলেন যে. সেই প্রধান 

অন্ির়ের ভিতর, প্রায় ১৭ হাত উচ্চ বিশুদ্ধ গুবণের পাঁচটা 

দেবমূর্ত ধন্ত্রজালিক কৌশলে শৃন্তে লম্বমান ছিল। 
দ্বেবমূর্তিগুণির নয়নঘন্র বছুমূল্য হীরকখণ্ডে বিরচিত। 

আর একটা ২ ফিট উচ্চ মণিমপ্ডিত স্বর্ণপ্রতথ ছিল, 

তাহার ওজন ৪৪৭৯ নিষ্কাল। এখানকার অধিকংশ 

প্রতিষ| সুবর্ণ ব| রত নির্মিত। রজভ-মূর্তগুলি সংখার 

ছুই শতের৪ অধক। কেবল মুবর্ণ-প্রতিমাগুলি ওজনে 
৯৮৯৫৪ নিকাল হুইরাছিল। ২** শত নৌপ্য মূর্ত 

গুরুকে ন| তাদিলে ওজন করিবার শুবিধ! নাই বলা, 
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তাছার ওজন কত জানা যার নাই। সুলতান মামুদ গ্রথমে 

স্থবর্ণ ও যৌপ্য নির্খবত (দবমুর্তিগুলি ও মণিরস্ব যাহ! 

পাইলেন, বিশ দিন ধরিয়! লুঠন করিলেন। ইহার পর 

তিনি স্বয়ং লৌহ-সুদগার লইয়া পাষাণ-বিরটিত অপর যে 

সকল দেবমুর্তি ছিল, তাহা নিজ হস্তে ভাঙ্গিতে আর্ত 

করিলেন। তাহার সংশ্র সংশ্র জনুচরবৃন্দ মূর্তি, হম্দ্য ও 

মন্দিরা গতি মথুযার যে কছু শোভা সম্পদ ছিল, 

তাহা ও ধ্বংস করিতে লা'গল। পরিশেষে নগরে অগ্নি দি 

সমস্ত স্থানকে ধুলি ও তশ্রে পাঁরণত করিল। টন, 

বৌদ্ধ, ত্রাঙ্মণ, পৃজারী সংঘ, ও আবাল বুদ্ধ-বনিত। 
অধব!সীবৃন্দ, আপন আপন ঠাকুর ফেলিয়া, যে যেখানে 

পাঁরিল, পলাইয়া গাণ বাচাইল। যাহার। তাছা! ন। পারিল, 

মুসলমান সৈনিকের শাঁপতকপাণ তলে প্রাণ কারাইল। 

যমুনায় শ্তামস'কল নর়শাণিতে লো'তত-বর্ণ, হইয়া 

গেল। সংশ্র সহশ্র শ্ুনিপুণ 'শরকরের], শত শত বস 

ধায়, মথুরাঁকে যে সফল অন্গ্কারে (বহৃ'ঘত করিয়া- 

ছিলেন) সমস্তহ শ্খানে পরিণত হ£ল। মানুদ, এখান 

হইতে) শ্বেতমন্রর-নর্িত স্ব, রাফেট, খিলান প্রভৃতি 
গুযম্য কারুকাধ্য-সযবত দ্রব্যসন্ভার, শতাধিক উট্টপৃষ্ে 

বছ্ছ। গজনী নগরে লইয়! গেলেন। তায়ত হইতে অপহৃত 



২৬ মাথুর-কথা 
উপকরণ দিয়া তথায়, 'হথরবধূ* (09169021 8:09) 
নামে, একটা প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি 

এক মাত্র মুর! হইতেই পাচ সহন্র বন্দী, ও তিন কোটা 

টাকা লইয়! গিক্লছিলেন বলিয়! ই তহাসে পাওয়! যায়। 

পাঠকগণ মনে করিলেন না, সেই সকল ম্বর্ণ ও রমত 

প্রতিমাগু'ল কেবল হিন্দু'্দগের দেবমুর্তি) তন্মধ্যে 

যে বহুসংখ্যক জৈন ও বৌন্ধ দেব-মু'্ড ছিল, তাহ! 

সুনিশ্চিত | পখেষের সেই ভত়গ্কর দিনে" বখ্ন, মাধুদ 
গিঙ্নীর নয়ন সমক্ষ হইতে, জগতের আগোক স্তিমিত 

হইয়। আ'সতেছিল, যুসলমান ধঁ/ফাসিকেরা বলিতেছেন 

যে, তখন তিনি সপ্তদশ বার ভারঠ লুঠন ক'রপ্, যে 

অগণিত সংখ্যক মণিরত্ুরাজি অপহ;ণ করিয়া'ছলেন, 

সে গুলিকে তীহার মু'্দতপ্রায় নয়ন সম্মুথে আনিতে 

আদেশ দিয়াছিলেন। [চিরদিনের আন্ত সেই অতুল 

রশ্বর্ঘ্যসন্তার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়! তাহার 

গণ্ড বনছুয়। দর দর অশ্রধরা বাহ়াছিল। আর 

তৎসঙ্গে যে, কত নিদীহ মানবের কঠচ্ছেদ করিয়| 

সে গুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা! ভাবয়া, তাহার প্রাণে 
অনুশোচন। আফির!ছিল কি না, তাহাই বাঁকে বলিতে 

পারে? 

নিষ্কতির অলঙ্ঘা কঠোর শাসন, মিশর, গ্রীস, রোম, : 
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নেপলস্, পর্তগাল প্রভৃতি, প্রাচীন সফল দেশকেই, 

অবনত মণ্তুকে সহ কারতে হইয়াছে, ভাততেই বাতাহছার 

ব্যতিক্রম হইবে কেন? উখন ও পতন বদ অগতেন 

নিয়ম হর, তা€1 হইলে তাছ। লঙ্ঘন কয়! কাহার সাধ্য? 

যহুবংশ | 

ফরুদ € কুলচন্দ্রের নাম, মুদ্লম'ন লিখিত ইতিহাস 

হট্ঠহ আমরাজনিতে পারতেছ। কিন্ত তীছার। 

কোন্ বশত, তাহ অথব। তাহাদের সন্ধে অপর 

ফোন বিবয়ণ কোধাও পাই দই। 
যাদন ঝা যাদব নামে শৌরঃসেশী ক্ষাত্রমদিগের একটা 

শাখা নথ্তানগুলে আজও বাদ করেন। তাহার! 

আপনা'দগকে শ্রীকৃপ্জের প্রপোল বঙ্গনাতের বংশধর 

বলিয়া পরিচয় দিয় ধাকেন। 

ম্বারআলেক্তেত্ডার কানিংহাম সাচেব তাহার 

খার্কগুল'জকেল সার্তে গ্রন্থে ২*শ খে।, ৫ম পৃষ্ঠা 

লিখতেছেন, হদ্রনাতের পর হইতে গঞঙ্জনী মামুদের 

সময় পর্যন্ত মথুরার় ইতিহাস অনেকটা তিিরাযু্ত। 

যাদবগণের বংশধদিগের মধ্যে অধূন! কেবল চন্বল 
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নদীর পণ্চিমতীরবর্তী শুদ্র করোণী রাজো, এবং 

গোয়ালিয়র রাচ্যের অন্তর্গত, উক্ত নদীর পূর্বতীরে 

অবস্থিত, সবলগড় ব! যাদনবতী নামক স্থানে উহথার্দিগকে 

দ্বেখিতে পাওয়া যার়। রাজপুতনার পূর্বদিকে সোহান! 

ও আলোয়ার হইতে পশ্চিমে, চস্বল নদী পর্য্স্ত এবং যমুন! 

নদীর তীর হইতে দাঁক্ষণে সবলগড় ও করৌলী রাজোর 

নেক গ্রামে, যহুংংশীয় বছ সংধাক লোক, মুললমান- 

ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । এই সকল মুসলমান-ধর্্মাবল্বী 

ষাদবগণকে তথাকার লোকেয়া খাঁজাদ| বা [সিএ॥ 

বলিয়। থাকে । 

যাদব বলিলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশোদ্তব বলির! বুঝায়। 

শ্রীষের পর, করৌলীরাপবংশের বংশ তালিকার 

মধো ৭৬ ভন রাজার নাম, পৌরা'পক বাকাপ'নক বলিয়। 

অনুমান হয়। ৭৭ মংখাক রাজার নাম ধশ্মপাল। 

ইনি স্ভভবতঃ থৃ্ীর ৮** বে বর্তমান ছিলেন। ধর্ম 

পালের পর একাদশ তম নঃপতির নাম বিজজ্পাল। তিনি 

বিঞয়'মন্মর-গ$ নামক একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন 

আগ্রা! হইতে জঙগপুর যাইবার পথে, বায়ান! বা বয়াদ নামে 

একটী সহর আছে, তাহার সংস্থত নাম গ্রগাধ। সেই 

সরে বাহুরি-ভিতরি মহুয়ার একটী মস্৪দ্ আছ্ছে, সেই 



মুসলমান যুগলের মথুরা ২০৯ 

মস্জিদের তস্ত খল কোনও হিন্দুবিনি্ুত মন্দির হাটতে 

ধনিয়া এই মস্জিদে লাগান হুইয়াছে। ক্যানহাম 

সাহেব এ ভ্তস্তগুলির একটার গাত্রে একটা প্রাচীন 

লিপি দে'খতে পারয়াছেন, তাছাতে বিজয় পালের নামের 

ন্ছিত ১১৭৯ সংবৎ (১০৪৩ থু: ) খোদিত আতে। দ্ধ 

তত্ব'বৎ শুযুক রাখালদাল বন্দোপাধার মচাশয়ও সেই 

মস্'জদের অপর একটা ভ্স্তগ'তে যে লিপি পাইয়াছেন, 

ভাঙতে লিখিত গাছে তে। যওব শীর ফকে। ₹শধন 

রাজইক লামস্ রাজার কনা! চত্রলেধা ১৯১২ সংবতে 

গাথা নগরে নারাযণ্র (12যুর) একটা মানার 'নর্ঘা 

করায়! দেন নারায়ণ সেবার ও চার খাল গাম দান 

করেল। [হসাবে দেখাগেল, ৯৫৫ থুঃ [লেখা দাদার 

বিশ্দাণ করিয়াছিলেন । পরতাপের ব্যিয় এত যে, আমর] 

এইরূপ দুই একট! তশিলা-লেখ ভইতেই তৎকালীন 

ধহবংশর-গণের ংসামান্ত পরিচয় পাই। 

সে যা হউক, বিওর়-পালের পুন তন 

পাল, বয়ানা €ইতে ১৪ মইলভঙ্গিণে, বেলে পাথরের 

পর্বতোপি তঞ্চন-পড় নামক একটা দুর্গনদ্মাণ 

করিয়াছিণ্নে। তঙন-পালকে আময়! ১১৩ সংবতের 

ৰা ১৭৩ খ্টাসের লোক বল! অনুদান করতে 

১৪ 
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পারি। মুসলমন ধর্মাবলম্বী থাজাদ| নামক যাদবের! এই 

তহন-পালকেই তাঁছাদের আদিম পুরুষ বলিয়া! থাকে। 

মোহম্মদ ঘোরি ও তাঁহার সেনাপত কুতবুদ্দিন আই- 

বাক্, প্রথমে বয়ান! জয় করিয়। কুমারপাল নামক (বিজয়- 

পালের তাৎকালীন বংশধরকে তচনগড় পর্যান্ত গশ্চাদ্- 

ধাবন করিয়াছিলেন বলিয়।, মুদলমান'দগের ইতিহাসে 

লিধিত আছে। মুফলমানের! তছনগড় আক্রমণ 

করিলে পর, কুমারপাল করৌণী চলিয়া যান। এখানেও 

সুদলমানদিগের উপদ্রব দেখিয়। তিশি চস্বল নদী পার 

হইয়া সবগড় বা যদন্বভীর নিকটস্থ জঙ্গলে পলাইয়া 

বাই! সপরিবারে বাঁস করেন। কুমারপালের বংশধরেরাই 

পরবর্তী কালে করৌলীতে আসিয়! রাণ্য স্থাপন করেন। 

পরে যাদন্বতী ব' সবলগড় নামক গরদেশকে তীগারাই 

আপনাদিগের অধিকার তুক্ত করিয়া লইয়াছ্েন। ১৬৭০ থুঃ 

আওর্দজেবের ভড়ে বৃন্দাবন হইতে গৌজীয় সম্প্রদায়ের 

কতকগুলি দেবমুর্তি জয়পুরে প্রেরিত কইয়াছিন। 

ৰকরৌলীর রাজ! গোপাঁল সিংহ, সেই সব দেবমূর্তিগুলর 

মধ্য হইতে, সনাতন গে্বামীর প্রঠিতিত মদন-মোইন- 

দেবের মুর্ডিটাকে নিজরাজ্য লইয়। গিয়। সেবার মুচারু 

বন্দোবস্ত করি] দিয়াছেন, ও তৎসঙ্গে গৌড়ীর (বাঙালী) 



মুসলমান যুগের মথুরা ২১১ 

পৃজারীগণকে আপন রাজ্যে স্থাপিত কররয়াছেন। এক্ষণে 

সেই পুঞজানীদিগের ভাষ। ও পরিচ্ছদ দেখিলে 

তাহাদিগকে কোনক্রমে বাঙ্গ।লী বলিয়। এখন ঠিনিতে 

পার! বায় ন!। 

এবার আমরাবদুব'শীয় তহনপালের মন্তানগণের মধ্যে 

বাহার মুললমান-ধর্্মা বলদ হয়া ছিলেন, তাছাদেরই কিছু 
(কিছু পরিচয় [দব। তল পালের পুত্র বন্দোপাল, 

তার পুল আন্তপাল, তাহার পুত্র অধনপাল, তৎপুন্র্র 

চক্ক্রণপাল। শেযোক বাকি বোধ হয় |ফরোজশ! তোগল- 

কের প্রলোভন ব1 গ্ুপা$নে পড়িয়া প্রথমে মুসলমান ধর্ধা 

গ্রথণ অযেন। ই$ার ছুই পুর -সম্বরপাল ও সপরপাল। 

সম্বরপালের মুসণমাঁণী নাম বাঙাছর ধা। ইন একাকী 

গেকট| বাঘ মারা ফিরোজ শ।তোগপগকের নিকট 

হইঠে নাহার (বাঘ)টটপাধি, ও সেনাশী মধ্যে উচ্চ প্ 

শাভ করেন। ইহার ভ্রাতা সপরপাল, ছেজ্জ। খ। 

নমে করো শা ভোগল.কর আহুগ্রহভাগন 

হইয়াছলেন। 

ফিরোজ শ। ঠোগালক (১৩৫১--১৩৮৮ পৃঃ) জান্ক- 

জীবনীতে দন্ততরে লিখছেন, “আম আমার রাজ্যা- 

সত কাছেররগণকে লোত দেখাটযা, জিজয়। টয় হইতে 
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অব্যাছতি দিয়া, মুসলমান-ধর্মে আঁনিবার জন্ত উৎসাহিত 

করিয়াছি। মুসলমান হইলে জিজিয়। ট্যাকা দিত হইবে 

ন, এই সংবাদ হিন্দুপ্র্াগণের কর্ণ:গাঁচর হইবামাপ্র, 

নানা দেশ হইতে চিন্দুরা দলে দলে আসিয়। আমাদের 

পৰিঞ্র ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগল। আমিও তাহাদিগকে 

জিজিয়। ট্যাক্স হইতে অব্যা£তি দিনা এবং সম্মান দেখা- 

ইয়া পুরস্কার দিয়াছছি।” ইছার জীবনীর অন্যত্র গাছে, 

যে সকল কাফের, নগরে বা ইহার উপকঠে কোনরূপ 

দেবমুর্ধি গ্রতিষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের গ্রধানগণের 

গ্রাণদণ্ড করিয়াছি । অধীন্দ্ব জনগণকে বশাঘাত 

করিয়াছি। মলু নামক এক গ্রামে একটা বিশাল 

সরোবর ব| কুখের তীরে দেবত'-প্রতি্ঠ। হইয়াছে জানিয| 

মেলার জন্য সহম্র সংম্র লোক ভমা হইয়াছিল, আ'ম মেই 

সংবাদ জানিতে পারিয়া, স্বয়ং হাইরা, দলপতির প্রণাদণ্ড 

ও অধস্তনদ্রিগকে সাজ। দিয়া'ছ, আর মান্দরটা ভাঙ্গয়া 

অস্জিদ্ ঝারয়াঁছ।” কেবল মলু গ্রাম নহে, তিনি 

আরও পাচ সাত খান! গ্রামে দেবতা ভঙ্গ, গ্রাণদ গু 

ও 'হন্দুদিগের শাল্তগ্র, পৃর্তার উপকরণ €ভৃতি দগ্ধ 

করিয়াছলেন। (1311100 সাহেব লিখিত 11190 

91 10018 তৃতীয় ভাগের ৩৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন) 
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তারিখ ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে লিখিত আছে, এক জন বৃদ্ধ 

্রাঙ্ষণ দি্ীর টপকে কালকে কি একটা দেবমূষ্ঠি 
অকিয়া পৃ করিতেন। তথার সময় সময় হিন্দুর 

সমবেত হঈভ ও পৃত| দিভ। ফিরোগশ| তাহ! জানিতে 

পারিয়া সেই ব্রাঙ্ষণকে ধরিহ। আনিয়। নিজ প্রাসাদের 

সনু সেই কা্ঠকণকে বধির, জীবন্তে পোড়াইয। 

মাঁরিহাছলেন। 

দিল্লী হইতে আগ্রা যা$বার মধ পথে, ব্রাঙ্গণ- 

প্রধান মথুরানগরে, হিন্ুদিগের প্রতি কিরূপ উৎপীডৰ 

চইয়াছিল) তাহ|! কোন পুস্তকে লিখিত ন! থাকলেও 

সহজেই অনুমান করাযায়। মলু নামক যে গ্রামের নাম 

করিয়াছি, সেটা মথুধা কি ন! বলিতে পারিলাম ন!। উক্ 

আগ্রা সর পূর্বকাণে অগ্রবন নামে হিদ্ুদিগের শীর্থান 
ছিল। এখানে পরপঈরাংময় মাত। রেণুকার নাঁমে একটা 

গ্রাম ছিল। মুসলমানাদগের সম হতে পরগুরাষের 

জদ্মত'ম তীহছা'দগেহ রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। 

আটন-ই-আফবরিতে আবুল ফজল লিখিয়ছেন ঘে, 

যত! (বাহন? ) রাজপুতেঃ1 মুসমান-ধর্থ গ্রঙণ 

করিয়। খাজা?! উপাধি পাইয়াছে। হুমাযুদ ভাযতে 

ফিরি! আসর, জামাল খা নাক একজন খাজাদার 
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বন্তাকে নিজে বিবাহ করেন, তাহার সচিব বায়য়াম খ। 

তাহার অপর এক বন্তাকে বিবাহ করেন। বাররাম 

খাঁর পুত্রের নাম আবদান রহিম, আকবরের প্রসিদ্ধ 

সেনাপতি, অপর নাম খান্ খানান্। খাঁজাদ| ও মিএা- 

দিগের মধ্যে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্ধো দুই একট! ছিন্দু 

প্রথা আজ৪ গ্রচলিত আছে। এই খাজাদাদিগের 

মহিলার! উ্ধি পরেন। খাটি মুসলমানের তাহ! করেন 

না। ইহাদের মধ্যে কেছ কেছ বেশ সঙ্গতিপ্র 

ভূম্যধিকারী, অন্তের! কৃষিদ্ীবী। 

এবার আমরা মথুর! নগরের বহির্দেশের ছুইটা গ্সিন্ধ 

তীর্ঘক্ষেতে, মন্দির ভগ্ন করিয়! মন্গিদ করিবার বিবরণ 
দিব। মথুরা হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে, যমুনার পূর্ব- 

তীরে, যে মহাঁবনে কুলচম্ত্ের ছর্গের কথ! পুর্বে বলিয়াছি, 
তথায় প্রাচীন কালে, একটা সুনার পাধাপ-নির্ষিত 

মন্দির ছিল। গ্রা্টভ সাহেব বলেন, আলাউদ্দিন 

(১২৯৯-১৩২০ খুঃ) সেইটাকে ভগ্ন করিয়। আশীটা শ্স্ত- 

বিশি্ একটা মস্তি করিয়া! দিয়াছেন। সেই জন্ত এই 

বাটার নান 'আলী খাঙ্থাঠ হইয়াছে। এ বস্তগুলির 
মধ্যে আঠার়টা স্স্তপূর্বব হিন্দু মন্দিরের বধাস্থানে স্থাপিত 
ঝহিয়াছে। নয় থাক ছাদের মধ্যে পাঁচ থাক ছাদ, 
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আজিও পূর্বগঠনে রক্ষিত। প্রতি শ্রেণীতে ১৬টী 

করি পচ শ্রেধীতে আমীটা স্তস্ত আছে। তপ্ত ও 

প্রাচীন ছাদের কারুকার্ধা দেখিয়| ্প্ই বুঝিতে পার! 

যায় যে, সেগুল ভারতীয় জাঙ্করের হন্তে নির্শিত। তবে 

বৌদ্ধ ব! ছিল কাঁচাদের মনির ছিল, তাহ! চিনিতে পার! 
বায় না। , 

আধুনিক হিন্দুদিগের মতে এটি নন ভবন। ইহার 

অপর নম “ছট পাঁলন।” বা বশোদার শৃতিকাগায়। 

বদের মথুরার় কারাগার হইতে এট গৃষ্ধে আমির! 

শ্রর্ককে রাখিয়া, ভ্ গ্রতা যোগমায়া দেখীকে লইয়। 

গিয়াছিলেন। 

উহার নিকটেট কুক্চন্ত্রের পাঁচীন ছুর্গের ডগা ংশেষ 

টিলার আক|রে পিয়া আন্ে। তাকার নিক'ট একটা 

নিম গানের তলায় টৈদ্ য়া! নামক একজন 

মুনলমান সাধুর কবর আছে। কানিংহাম সাহেব এই 

যাবনে বগ্যশীয় আঅজযপাগ্র নামাঙ্কিত একখান! 

শিলালিপি পায়াছেন। তাহ'তে সঙ্থং ১২০৭ 

(১১৫ খঃ) লিখিত আছে। পূর্োজ বেয়ান! গ্রাে 

যস্ওদের শা পাতে ফছুলংশীয় রাজগণের দে লিপি 

পা) গিয়া, তাহাতে ভজযপাল, [বিজয়পাল দেব 



২১৬ মাথুর-কধ! 

হইতে চতুর্থ স্থানে লিখিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে ফে, 

শৃরসেন-পুরী বা মথুরা-মণ্ডম তখন হছবংশীয় রাজগণের 

অধিকারতৃক্ত ছিল। 

অজয়পালের প্রা অর্দধশতাবী পরে, কুলচন্ত্রের 

সময় গজনীর মামুদ এই স্থান লুঠন করিয়াছিলেন । 

সম্রাট সাঙজাহানের সময়ে, এ স্থানগুল! বন-জজলে আবৃত 

হই! গিরাছিল। তিনি এখানে, অন্ত বন্ধ অন্তর সহিত 

চারিট! বাঘ শীকাঁর করিয়াছিলেন। আজকাল এখানে 

ইংরাপ-রাজের তৌদিল আফিম বদয়াছে। এখন 

মহাবনের চারিদিকে, শ্রী্ষ্জের ঝুলালীলার স্থান বলির! 

অনেকগুলি মনিরাদি প্বন্তী কাঁলে স্থাপিত হইয়াছে। 

এখান হইতে এক মাইল দক্ষিণে গোকুল নগরে 

বল্পদাঁচার্যা সম্প্রনায়দিগের অনেঞ মন্দিরাদি রহিয়াছে। 

আ'মর| এ প্রবন্ধ কেবল মুসলমানপিগের খআমলের 

কথাই বলিব, অবশিষ্ট বিবরণ বন্যাত্রা-প্রমঙ্গে দিবার 

ইচ্ছা রছিল। 
মুদলমান কর্তৃক ভগ, আর একটা প্রসিদ্ধ মন্দিরের 

কথা বলিব। সে স্থানের নাম কামাবন। আধুনিক 

চলিত নাম কামান। দিল্লী হইতে বেয়ান। যাইবার পথে, 

হুইটী অনুচ্চ পর্বতের মধো, কমাবনের পুরাতন তর হূ্ 
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পড়িয়া রহিয়াছে । এ স্থান যথুর]! হইতে উত্তর পশ্চিষে 

৩৯ মাইল এবং দিগতবন হইতে ১৪ মাইল উত্তয়ে। 

বহা এখন ভরতপুর-রাঞ্জের এলাকার অধীন। এখানকার 

প্রধান দেবতা গোধিন্দণী ও বুন্দাদদেবী, এখানে একটা 
প্রাচীন স্তপ বা টিলা আছে, সেট পূর্বদকে ৩* ফুট, 

পশ্চিম দ্কে ৫* ফুট উচ্চ। এখানকার অধিকাংশ 

প্রাচীন কার্ঠিগুল, রাধকৃষের লীলার সঠিত বিড়ি 

চ্টয়া গিযাছে। )বঝঃবের। কামাবনকে যশোদার পভ 

তবন, বা হকষের মাতুলালর ব'লয়া মনে করেন। একটা 
পাহাড়ের উপর ভ্রীকষের চঃণচহ রহ্রাে ও একটা 

পর্বভগাহে বোমানুয়ের গুচ| নামে এক্টা প্রাচীন ৪ 

আছে। এখান চৌধটু খান্থা নামে যে প্রস্তর-নির্শিত 

প্রাচীন গুচ আছে, সেইটার মাপ ৫২ দুটি ৮১৪৯ 

ফুট ৮ইঞ্চি। 
ইঠাতে থে ৬ওটা স্ৃস্ত আছে, তাহার কয়েকটা খাম 

ছটা কর! ছে!ট খাম যোড়া দিরা একটা কর! 

হইয়াছে। কতকগুল! খামলাণ পাথরে, কতকগুলা 

ধূলর পাপরের। বাটাট! উ'চ ১৪ ফুট। অনেকগুল! 
গ্রস্ত গার নান দেবমুর্ঠি খোদত ছিল। এখন 
তাছা চাচির! তুলিয়া দিলেও কালী, গণেশ, বিজু, 
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নরসিংহ গ্রতৃতি মুর্তি ছিল বণিয়! বেশ চেনা যায়। 
স্বস্ভের গান্রে তুই একটা গৌলাঁকার বা অর্ধ গোলাকার 

ফেঁমের ভিতর ময়ূর, কুভ্তীর প্রভৃতি জীব-জন্তও অঙ্কিত 

আছে। কোথাও বা নাগ নাগিনীরা পরম্পর জড়াজগ্ড় 

করিয়া রহিয়াছে। ঢুই একট! বিকটমুণ্ড অন্থর চক্ষু 
বিস্ষারিত করিয়া আছে। এইটাতে বৌদ্ধগণের কোন 

চিক মাত্র নাই। খাটি হিলু মন্দিরের উপাদান 

হইতে এই মস্জিদটা নির্শিত হইয়াছিল। অনচিত্ত 
ব্রজবামীর এইটাকে পাগুবতপের অন্তাত বাসকালে, 

যুধিষ্টিরের পাশা খেলিবার গৃহ বলিয়! ধাকে। প্রন, 

তত্ববিৎ শ্ীযুক্ত রাখালদাম বন্দযোপাধায় মহাশয়, ইহার 

গাজসংলগ্র একটা শিলালিপি দেখিয়া বলিয়াছেন যে, 

যুবংশীয় ফন্ক নামক একজন রাজ, এখানে যে বিষু, 

মঙ্গির স্থাপন করিয়াছিলেন, পাঠান সম্রাট আলতামাদ্ 

সেই মনির ভাজি, সেইটাকে মস্ভজদে পহণত করিয়া- 

ছিলেন। পরে তরতপুরের জ'ঠ যাজাদিগের আমলে, 

মুসলমানগণ বিতাড়িত হইয়া এখন ইহা হিন্দুদিগের 
অধিকারে আসিয়াছে। এই কাম্াবনের চারিদিক 

দেখিলেই বুঝিতে পার! যার যে, প্রাচীন কালে এ স্থান 

পুর্ববকধিত হছুবংশীয় রাজ।দিগের অধিকারহুক্ত কোন 
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নগর ছিল। তীছারাই হরণ গ্রভৃত নির্দাণ করিয়া- 

ছিলেন। এখন চারিদিকে সেই ভগ্াবশেষ গুলিকে 

প্রীকষের লীলাস্থান রূপে হাত্রিগণকে দেখান হইয়| 

থাকে। 

১৬৭০ থুঃ আগরজতেবের উপগ্রব-ভয়ে গৌডীর 
বৈধব সম্গায়ের লোকেরা, বৃন্দাবন হইতে রূপ, 

সনাতন প্রভৃতি গোশ্বামীপাঁদের প্রতিঠিত গোবিন্দ, 

গোপীনাথ, মদন্মোহন প্রভৃতি গন্ধ দেবমুর্ি 

গুলিকে লইয়! আদি) এট কাম্য।নে, ভরতপুয 

রাজার এলেকায়, কিছুদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। 

পরে শবযাগ বুবিয়। প্রচ্ছ়ভাবে জয়পুরের রাজার 

নিকট “ইয়া ফান। সেই সকল দেবমুর্ঠির মধ্যে কেবল 

বৃন্দাদেবীর মুর্ঠিট ভালিয়া গিয়াতিল বলিছা এখানে 

রহিয়। গিযাছ। এধানে, ও বুদ্মণ্ডালর অপর সকল 

স্থানে, যে সকল দেবমুরি দেখতে পাওয়া! যার, 

সেগুলির অধিকাংশই আগয়জেজেবের পরে নির্দত ও 

সংস্থাপিত। 

মধুর! বগণের বারে অজমণ্ডলের অপরাপর স্থানে, 

কানিংহাদ সাহেব যে সকল বোদ্ধমুগের তগ্লাবশেষ 

পাইয়াছেন। এখন তাহারই সংক্ষি পরিচয় দিব। সেই 
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গুণি কোন্ সময়ে বা কাহা কর্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল, 
তাহ! জানিতে পার! যায় নাই। 

(১) পালিখেড়। গ্রাম মধুর হুইতে খাত মাইল 
দক্ষিগ পশ্চিমে অবস্থিত । (খেড়। শঙ্ষের অর্থ 10000 

স্তূপ বা টিল1)। গ্রাউর্জ মাছের ১৮৭৩ খুঃ এখানে 

একটা গ্রীকদগের শ্থুরাদেবের মৃত ( 08001)9091190 

£:০০ ) গাইয়াছলেন। ইহাতে ছয়টা মানবমুত্তি। 

ইছার প্রধান মুত্তি ভুলোদর ও দিগন্বর অবস্থায় একটা 

দ্র পর্বতের উপর বায়! আছেন। দক্ষিণ পদ ও যুখটী 

ভাগিয়। গিয়াছে। বুকের উপর অল্প দাঁড়ির চিহ্ন দেখিতে 

পাওয়া যায়। তাহার বাম হম্তটা ক্রোড় দেশে স্থাপত, 

দরক্ষণ হস্তে একটি স্ুুরাপানের পাত্র (080) ধরিয়! 

আছেন। দক্ষিণ জানুর নিকট একটি ভগ্ন মুর্তি বালক 
দাড়াইয়। আছে। তাহার পম্চ!তে একটি গ্রীকণ্শিয় 

ঘাগর। পর| নারী দীড়াইর। আছে। নারীর মাথার 

টুপিট! গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পকলাবাঞ্জক। টুপির নীচে 

হইতে ভাঙার কুধিত কেশদাম স্বন্ধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে। 
কর্ণেকুণ্ডল ও কে রত্বহার। দক্ষিণ হন্তে তিনিও 

একটি বড় পানপাত্র ধরি! আছেন। তাহার পশ্চাতে 

পর একটি নারীমু্তি রহিঘাছে, তাছারও পররচ্ছ্ঘট। 
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পূর্বধর্ণিভ নারীর গ্রীক পরিচ্ছদের অনুয্ধপ। সর্ব 

পশ্চাতে অপর একটা ভগ্ন পুরুষ মৃর্ঠি আছে। প্রধান 

রি বাম পা একটা বাক যেন কতকগুল আঙুরের 
গুদ হাতে করিয়| গীড়াইয়। রাহিয়াছে। ইহাদের 
গরিচ্ছদগুল কতকট! কুশান-রাপগণের সময়ের মত | 

উপাঁর ভাগে যেন একটা অশোক বৃক্ষের শাখা ও পল্লব 

দেখা যাইতেছে। এই মুধিগু'লর পশ্চাংভাগে বা পৃষ্ঠ 

দকে স্বুলোদয় মু্ধিটা ফেল হুরাব্হিগ ভাবে ছুই হস্ত 

ছড়াই়। রাযাছে। দক্ষণ ও বাম পিকে ত্রীক 

পারচ্ছ্নধারী একটা পুরুষ ও একটা নাণী মু গ্রগাঞিত 

কত্ত ধ।য়। আছে। তাঙাদের পানের নিকট দইটা 

বাগকও দীড়াইজ|। সাঙে। সকল মুধ্বিঘই মুখ 

ভাঙগ|!| সাহেবদের মধো বেছ «ই মুতিগুঁণকে 

(5110103) গ্রীক'দগের সুয়াদেবের মুধি বলেন। 

ভোগেল সাহেব কয এই দুটা জস্তল! ব| বৌদ্ধ, 

(দগের কুবেয়ের মু বাগয়া মনে করেন। ১৭৩৬ খু; 

কর্ণেল ট্রেটী সাহেব, মথুরার গ্রান্ততাগের কোন 

স্থান হাতে এইনধপ আর একটা হঃহপ ছড়াল 

হুরাবিহবল মু্তি পা, কলিকাতার হাহুরে পাঠাই? 

ধিহাছেন। 



২২ মাথর-কথা 

এখানে আমর। আরও ছই একটি কথাবলিব। মথুরা 

সহরেই ছুইট| ভাগ! গ্রীকবীর হাকুপিশের মৃত্তি পাও 

গিমছে। হাকুদিশ, একটা ভীষণ সিংহকে নিহত 

করিয়া, একজন সুন্দরী রাজকুমারীর গাঁপিলাভ করেন। 

মখুরায় প্রা মুরধিছুইটায় গিংহ, হাকু'লিশের মুড ও 

হস্তাদি ভাগ।। তাহাদের একটা মুর্তি কলিকাতায় 

যাদুঘরে আদিয়াছে। অপরট| মধুরায় আছে। এখানে 

একটি প্যালাম (1১01183 ) বা মিনার্ভা (আমাদের 

যেমন সরম্থতী ) নাঁমে বিদ্তাদেবার মুন্তিও মিলিয়াছে | 

সেটির সম্মুখ দিকট| একেবারে ভাঙ্গ। ও অস্পঃ, পশ্চা 

দিকের বেণী ও বসদাদি আবকৃত। এই সকল গ্রীক 

মূর্তি সম্ভবতঃ গ্রীকরাঙ মিশিন্দ (110470) বা 

কুশানরাজাদিগের সময়ে মথুরায় আদিয়! থাকিবে। 

(২) মোর। বা মোরমেই গ্রাম।-মথুরা হইতে 

৭ মাইল পশ্চিমে মোরাগ্রামে একটা কুপের উপরিস্থিত 

ছাদের আলিদার গাঁয়ে ১১ কুট * ৩ফুট একখান! শিলা" 

লেখ পায়! গিয়াছে। তাঁছাতে শকরাজ মহাসত্রপ 

রানুধলের ও তাহার ভাগবতপুত্র বৃদেনের নামাঞ্চিত 

আছে। ইহার অর্কট| পিপি পাওয়া গিয়াছে। বাকী 

নর্দেকট। ছাদ নিশ্মাণকালে কাটিয়া ফেল! হইয়াছে 
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এই ভাগবত শষ হইতে আমরা থৃপূর্ব প্রথম শতান্বীতে 
এখান! কোন বিষুমনিরের গাত্রে সংলগ্ন ছিল বলিয়া 

নুমান করিতে পার। * 

(৩) আনোর বা অন্পকুট গ্রাম মধুর হইতে 

৯১০ মাইল দুরে, গিরগেবন্ধীনর সর্ব চুড়ার দক্ষিণ 
পৃ দিকে এহ অন্নকুট গ্রাম। এখানে একট " ফুট 

উচ্চ বুদ্ধ মুঠি পাও গিয়াছে। তাহার পাগপীঠে লিখিত 

আছে? 'মাতা পিতা ও সর্ব প্রাংপগণের ছিতত্গ হারুশা- 

বালী শুষ। এই বুদ্ধমু্তিকে হারুশাবিহাযরে দান 

করিলেন।” 

(৪) কোটা বা কটক বন।-মথুবার ও মাইল 
উত্তরে, দিলী রোডের পশ্চিম দিংক এই গ্রাম অবস্থিত। 

এখানে একটা পুরাতন বং কুগুতীরে ১৮১৭ বৌদ্ধ- 

| শকমঞজপগণের হধ্ে সোদাস ও মাজুংলের পুর 

হুসেন ভাপবভ (বিষু-উপালক) বলিয়া জানা পিয়াছে। 

ই$ার। ধু; পৃ প্রথম শতানীয় লোক। এপ শক-সপেরা কে 

শৈব কেহ বৌদ্ধ ছিলেন | এই সোডাসও বৃহসেনের ভাগবত 

মাহ হইতে জামা জারগুবুিতে পার ঘে, ধুপূর্বব শতানীতে 
যথুত। প্ররেশে ভাগবভধর্ম ( বিজ্ুটপাপন| হা টবফবধর্ণ) 
প্রচলিত ছিল। গুপ্ত-্রাটেরা বিষ্যুদ প্রতিঠা ও হন্দিয়াদি 
নির্মাণ করিয়া সেই ভাগবত ধর্মকে প্রাধান্ত দিয়াছেন। 



২২৪ মাথ্র-কথা 

দেবালয়ের শুস্ত গাওয়। গিয়াছে। স্তস্তগুলির গাত্রে 

কতকগু স্ত্রী ও পুরুষ মু অন্কিত। একটা বৃষ্ষতনে 

ইটা দগাঁয়মান নীরীমুর্তি ও একটি পাগড়ী বাঁধা 
গুরুষের ভুমুণ্ড পাওয়া! গিয়াছে এইগুলি দেখিয়] 

বোধ হয় ধেন এখানে পুর্বে কোন বৌদ্ধ দেবালয় ছিল। 

(৫) চৌ-মোহ]।-মথুর| হইতে দিষ্টী যাইবার 

পথে, ১* মাইল দুরে সেকালের একটা বাদশাহী সাই 

ছিল। তথা একটা চতুষ্কোণ স্তম্ত পাওয়া গিগ্াছে। 

তাহার চা!রকোণে চারিট! সিংহ আকা, মধ্যে মধ্যে নগ! 

নারীমুত্বি উৎকীর্ণ। সে সরাইটা মেরশাহ কর্তৃক 

নিশ্মিত হইয়াছিল বলয় খ্যাত । 

(৬) তুরমৌলা। _মথুর। হইতে ২১ মাইল দুরে 
এই গ্রামে ৭ ফুট উচ্চ একটা ভগ্ন বুন্ধ-ুত্তি গায়! 

শিয়াছে। 
(5) মাহওয়ান।-এ স্থানট| মথুরা! হইতে ১৩ 

মাইল দক্ষিণে আগ্রা যাইবার পথে অবাস্থত। এখানে 

একট! ভগ্র-পোপানতলে উপবিষ্ট পুর়ীকবর্ণ। নাস 

বৌদ্ধ ভিন্ণীর মুত্তি পাওয়! গয়াছে। মাঠগ্রামে গ্রাপ্ত 

বৌদ্ধমূত্তিগলার কথা কণিঙ্ক প্রবন্ধে বলিয়াছি। 

আমাদের এই সকল কথা বলিবার উদ্দেন্ত এই যে, 



মুসলমান যুগের মথ রা ২২৫ 

কেবল মথুবা সরে নহে, মথুযার চতুল্পার্ে দূরবর্তী 

গ্রাফসমূহেও এক সময়ে বৌন্ধগণের বিলক্ষণ প্রভাব 

ছিল বলির! মনে হয়। 

নির্বম চারে দেবপ্রতিমাভগ্রকাণী একজন পাঠান- 

সক্রটের বিষ এবার আমর! বদিব,_তাঞঙার নাম 

দেক্সর লোপী। তিন ১৪৮৯--১৫১৭ থঃ!বে 

দিশ্নীর সংচাচনে উপরই ছিলেন। তাহার সমন্ের 

মুললহান এঠচা সকেরা লিখিতেছেন যে, সেকনায় 

লোদী কাফে॥ ও বিধর্শিগণের অ।কর (1117৩ ০ 

11670113019) ) খুব নগরকে সমূলে ধ্বংদ করি 

ছিলেন। প্রধান প্রধান হন দেবলয়গুলিকে তায 

সরাই বা যান্রাণা স্থাপন করিয1, পাঁখরের দেবমুদ্ধি- 

গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, কদাইগপকে মাংস ওজনের 

বাটখায়! কপ ব্যবহার করিবার জঙ দিগাছিলেন। 

কাফেরদগকে মন্তক বা ছঠী কামাইতে নিষেধ কর] 

হইয়াছিল। পুণাযেগে কোনও তীর্থহানে ঘান কর! 

পর্ধান্ত বন্ধ হইয়াছিল। তিনি এইলপে কাংফরগণের 

পৌত্তলিক পৃঙ্্ঠনা নমন্তই লোপ করিয়া দিহাছলেন। 
ফোম হিশৃুই মন্তক বা দাড়ী কামাইতে ঢালে 

বাণিত পাই লা। (17. 11. 01105 10188015 
১৫ 
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০1 ]1019, ০1 1৭, 0. 447)। কেবল ইহাই নহে, 

আমর! বৃন্দাবনে গ্রাচীন ব্র্গবামিগণের মুখে গুনিয়াছি 
যে, সেকন্দর লোদীর আদেশে মথুধার চৌবেগণকে, 

মুদলমানগণের জন্তু কবর খনন করিতে বাধা করা 

হইয়াছিল। বর্ষণ অমাত্য বীরবলের অনুরোধে 

উদারহপদয় সম্াট আকবর, দেই জঘঙ্ক জজ্জাকর 
প্রথ! প্রত্যাহার করেন। 

একদিকে যখন সেকেন্দার লোদী নির্খ্ম ভাবে 

দেবমুতিগুলিক্কে ধ্বংস ও হিন্দু অধিবাসিগণকে নির্যাতিত 

কায! মথুরা-গ্রদেশকে জনশৃন্ব প্রায় ও জজল!কীর্দ করিয়] 

ফেলিতেছলেন, সেই সময়েই অপর দিক হইতে একটা 

নূতন ধরণের বৈধণব-ধর্শের বীজ অলক্ষিত তাবে অনু" 

রিত হইতে আয়ন হইয়াছিল। 
অন্মান ১৫*৬ বৃ: উড়িস্য! ব| মানা প্রদেশ হইতে 

মাধবেজ্ পুরী নামে একজন মহাপ্রতাবশালী, শুগ্ডিত 

মাধবাচার্ধ্য হইতে পঞচযশ সংখ্যক ধৈধব শিশ্যা, মুর 
মণ্ডলে তীর্ঘদর্শন করিতে আদেন। তিনি এখানকার 

অপর কোন স্থানে কোন দেবমুর্তি দেখিযাছিলেন কিন! 

বলিতে পারি না। তব চিনি মধুর! মর হইতে প্রায় 

৬,২ ক্রোশ দুরে গোবরন পর্বতের নিকটে বন-জঙগল 
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ষধো বামহত্ত উত্তোলিত, দক্ষিণ হত কটিংদশে তত, 

মোজা ছুই পাকে তর দেওয়। দায়মান, অতি ভারী এক্ধপ 

একাটি গরিধাবী রুষমূঠি আবিষ্কার করেন, এবং সমীপব্তা, 

গ্রামে সেই দেবমৃর্ঠিকে স্থাপিত করিমা, গ্রামবাসিগণের 

লাহাব্ে অন্নকূট মছোৎলব সমাধান করেন। তদবধি 

& গ্রামে নাম অনকূট (আপিও৫) হইয়া গেল। ছই 

ৰংপর পরে তথার ছুহজন গৌডীর বা বাঙ্গালী ব্রাহ্ধণ 

আসি! উপ 9ত হইলেন। মাধবেম্্র পুরী সেই মুডিটার 

বাঁধ গোপাদদেব রাখিঙাছিলেন। 0ই গোপাল ঠাকুরের 

সেবার ভার গৌগীর ঙ্গণ-ছ।জনের হস্তে দির, চষন 

অরনবার জন্ত মাধবেন্্র দক্ষণ দেশে চলিয়! যান, 

তিনি আর ফিরেন নাই। (১) অন্থৈ5 গ্রতৃ, বিত্যানন 
৯৮ পিপিপি তি তি শী শশা শিপ পাশ ৮ এ স্পা পা: 

১] এই গোপাল দুর দাহ পরেজীগাথজী হয়। আরগ- 

জেবে॥ উপগ্রবকালে ইহাকে লইয়| রাণ! রাজাসংহের আমলে 

উদনরপুরের জন্ভাত নাধধারে লঘ়া হাওয়। হয়। ইহার সহিত 

কোন হ্বাধামুতি দাই। বাৎপল্য ভাবে ইহার সেবা চলে। 

আসল বুৰ্ির কটটোগ্রাফ পাওয়। যায় শা। লেখানে হত্েশন্িত 

যে চি পাওয়। বার? আমরা তাহারট ফটোগ্রাফ দিলাম। 

বজাঠার্ধা-বংশীর দিগের যঠাদি হাব নিকট গোকুলে, 

গোব্ধবে, ও কাযাবনে। প্রধান হট এখন নাখঘায়ে। বৃন্যাবদে 

ইহাদের কোন গ্রভাবই মাই। 



২২৮ মাথুর-কথা 
প্রভ়'ও চৈতনাদেবের গুরু ঈশ্বরপুরী গ্রভৃতি কয়েক 

জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী এই মাধবেন্ত্র পুরীর নিকট বৈষ্ণব 

ধর্মে দীক্ষত হন। 

বল্লভাচার্ধা সম্প্রদায়ের লোকের! বলেন ঘে, ব্জভা 

চার্যাই মাধবেন্ত্র পুরীর নিকট বৈষ্ঃব-দীক্ষা! পাইয়! 

গোগাল-ঠাকুরের সেবার অধিকার পাইয়াছিলেন। 

চৈতন্ত-টরিতামৃতে লিখিত আছে, মাধবে পুরীই সর্ব 

গ্রথমে বাঙ্গা'লগণকে কান্ত ব| মধুর ভাবে ভগবান্ 

শীকফের আরাধনা! করিতে শিক্ষা দেন। কান্ত বা মধুর 

ভাবের মত এই যে, 

যুবভীনাং যগ| মূন বনাঞ্চ সুংতো ফথ|। 

অনে। মে রমতাং হদৎ পরনাত্মনি ফেশবে ॥ 

অর্থাৎ যুবতীর! যুবকের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়, 

বা যুবকেরা যুবতীদের প্র'ত ঘেরূপ আকৃষ্ট হয়। আমার 

মন৪ পরমাতা| ফেশবের প্রতি সেইনপ আকুষ্ট বা 

রমিত হউক অধবা বিরুছ-কাতর! নায়িক! যেমন 

তাহার প্রণয়াম্পদের জন্ত উত্কঠিত ভাবে অনন্চমন। 

হইয়া [নিঃত ধ্যান করে, ভক্তের ও সেইদপ আকুল প্রাণে 

সগবানকে আরাধন! কবে। 

কৃফদান কবিরাজ মহাশধ চরিগামৃত্ধের অন্ত লীলার 



মুলমান যুগের মধুরা ২২৯ 

বিখ্য়াছেন যে, মাধবে পুরী গ্রথমে কৃঙগ্রেমাহ। 

ব| গ্রেমতক্তির বীগ রোপণ করিয়। গিয়াছিলেন। ঠৈতত্ত- 

দেব মহাবুগরূশ তাহার ফল জগতে গ্রচার করিয়া 

'গরাছেন। 11৫1 টভক়েই বস্বরচিত শ্লোক আকুক- 

রূপী ভগবানকে দঠিত, গ্রাণনাণ, কান্ত গ্রভ ৬ সন্বোধন 

করিয়াছেন। টৈত9'দর শয়ং, পুরীধামে গম্ভীর! মধ্যে 
জীবনের শেষ অর বশর এট্টজাপ বিরছোনু 

অবগায় অঠিবাছিত করিয়াছিলেন । মছামচেপাধ্যায 

হরগ্রসাদ পাত্রী £ড় ঠ আধুনিক পর্ডিঠগণ বপিভেছেন 

যে, এইন্ধপ (প্রমকার ভাবে হগবংউপাসনা-প্ধতি 

পৃতন নচে। তংপুর্বে জয়দেব, বিদ্তাপতি, চতীদান 

প্রতি কবিয়| সঞাজযাদিগের নিট কচ এই 

গ্রথালী এপ করিয়াছিলেশ। আমর! এখানে "নারায়ণ 

"বো্গান ও দোহা" *পাঠিতা পরিষৎ-পত্রিকা” &ইতে 

দজিয়াদিগের কিকিং বিবরণ দিতে টচ্ছ| করি। 

[িকা:তর 'টেঙগুত নামক 'বরাট বিশ্বকোষ গ্রন্থে এই 

স'৪॥1॥গের বিবরণ পাওয়া যায়। 

অহজিল্সা সন্প্রদা। বীর অয 
শরতান্ধীতে বাঙ্গামার রাদা ধর্দপালের রাংস্বকাগে এই 

মত প্রথম প্রচারিত হা। দিদ্ধাচার্ঘা লুইপাহ (8/র 



২৩০ মাধুর-কথা 

অপর নাম মংত্তান্াদ) বোধ হয় ইহা গ্রথম প্রচার 
করেন। তৎপরে উড়িয্আার রাঁজা বদ্র-যোগিনীর 

উপানক ইন্দ্রভৃতি নামে রাজা সহ্জধর্ের অনেক গ্রন্থ 

লিখিয়! গিয়াছিলেন। তাচার কর! শ্ষীক্কর! সহজ- 

ধর্মের 'অদবয় সিক্ধি' নামে একথানি গ্রন্থ লিখেন। এই 

গ্রন্থের সার মর্প এই যে, “দেঠেরই পৃক্গা করিবে, 

দেহরই ধ্যান করিবে, দেছের যাঁচাতে সুখ হয়, আনন্দ 

হয়) তাহাই করিবে) সে আননের মধ্যে আবার যোহিৎ 

হইতে যে আনন, হয় সেই আনন্দই সর্বোৎক্, সেই 

আনল আনন বা মহানুখ। যোধিং সম্বন্ধে ভাতিবিচার 

নাই, এক ব| ছুই যোষিতে আবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন 

নাই।” লুইপাদ, দীগন্কর শ্রীজ্ঞান, কাহ্ন বা কৃষ্ঝাচার্ধয, 
ধামপাঁদ, বিরূপ, শবরীশ্ব, শান্ত গ্রভৃতি কয়েকজন 

বাঙ্গালীও এই মভাবলন্বী ছিলেন। ইহার সকলেই 

অলৌকিক শ্রক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকে 

বিশ্বাম করিত। ও ইছার্দিগকে সিদ্ধাচাধ্য বলিত। 

চৈত্স্তদেবের আবির্ভাবের প্রায় ৬৭ শত বৎসর পূর্বে 
ইহা র| মুগ, মাল, গোপীব্ প্রভৃতি বাবাইয়া, সঙ্গে 

সঙ্গে কীর্তন ও ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। 

ইহার! একাধারে হর্-প্রচাঃক, তাব-প্রক|শক, শান্ত 



মুসলমান যুগের মধুর ২৩১ 

বাখা।তা, গায়ক ও গুরু ছিলেন। গৌড়ীয় বৈধ্ঃবধর্শ 
এই সহজিয় মতের উপর কতকট। গ্রতিঠিভ। তাহার 

ভিতর বেন্ধ, জৈন, গোরঙ্গ নাথী, শৃন্তবাদী, আননাবাদী 

ও (দত।ব্র মত বিজড়িত রহিয়াছে তাহাদের গেমের 

রব, রসতত্ব ও পর়কীযাবদ গুভৃতি «ই সহজ-র্শের 

কতকট। রূপান্তর মাজ। শৈব, শাক ও তান্ত্রিক!দগের 

ক্রিয়াকলাপও এই সহ্জমত হইতে সংগৃঙ্জীত। নেড়া- 

নেড়ী, সাই) বাউল, ভৈরব-ভৈয়বী প্রভৃতি গৌড়ীয় 
বৈধণব পদৰর্থাদর গানের মধ্যেই এই সহজিয়া 

হধ্প্রদা়ের নেক মত এচ্ছের ভাবে রচিয়া গিমাছে। 

শৃদ্ধাচাার! যে ভাবায় হস্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন, 

তাহাতে কতক আলোক, কতক অন্ধকার। খানিক 

বুঝা যার, খানিক বুঝ। বায় না। ইঠাদের ভি 

তাহাদের সাঁধন-তজনের অনেক গ্রপ্ুকথ| লুকাগিত 

আছে। তাহ গুরূপদেশগমা। সেই জন্ত ইহাদের 

ভাষাকে লোকে সন্ধ্যা তাষা বলে। সন্ধা! ভাবায় 

লিখিত কতকগুলি গ্রস্থর সংস্থত টাকা আছে। 

কিনব গুঞপ্েশ ব্যতীত (সূ সাধন গ্রণালীজানিবার 

উপায় নাই।” তাঁন্বকরিগের কাধ, তারা, ছিন্রমন্তা 

প্রভৃতি হশ-হহাবিদ্তার সাধন প্রপাঁলীগুলি, জঙ্গি" 



২৩২ মাথুর-কথা 

কালিকার কোন কোন পঞ্তিতের মতে, বৌদ্ধ বজ্রধান 
ও কাঁলচক্রধানের ছয়! হইতে গৃধীত। চৈতন্তদেবের 

পরও আনেক বাঙ্গালী এইরূপ সহজ-মতের গ্রন্থ 

লিখিয়া গিয়াছেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গ।লার বিক্রম 

শিলা"বিহার হইতে তিববতে যাক, তথায় ব্জবনের 

মত ও ছিন্মন্ত! প্রভৃতির সাঁধন-প্রপালী প্রচার করিয়া- 

ছিলেন। উড়িস্য!-প্রদেশে এই নহুজমতটা এত গ্রবল 

ভাবে প্রচ্জত হইয়াছল যে, পুী ও ভুবনেশ্বর 

প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগাত্জে যে মকগ জশ্রীল ভিত্র 

অঞ্কিত আছে, (২)কেছু কেহ সেগুলিকে সহজিয়া 

সম্্রদারেরই সধন-প্রণালী বলিয়া মনে কণেন। 

বাঙ্গাল! (দশেণ সহগ্জিয়াদিগের মত এক সময়ে 

বিশেষ ভাবে প্রচত্ত ছিল। আজি-কালি বাঙ্গালার 

(২) মথুরাতে অপের ভস্তগ্াত্রে উৎকীর্ণ অনেকগুলি 

বিবসন! নামীদু্তি পাওয় গিয়াছে। তাহ! ছাড়া ছুই একটা 

মুগনন্ধ গ্রীল মুর্তিৎ মিলিয়াছে। সেগু(ল সহজিয়া! বতের 

ৰা তৎপূর্বকালের গৈন ও বৌদ্ধদগের কিনা, তাহ! জানি 

না। (চতন্চঙ্ত্রোদমু নাটকের অশুবাদক ধ্েসদাস বলেন, 

মধুরাতে সহ্রিয়া-মতটা প্রচলিত ছিল, এবং রায় রাযাণস্য ও 

একজন সহঙ্গিয়া-হতের সাধক। 
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ছুট এফ স্থান হইতে সহরিয়াদিগের উপান্ত ধাতুন মত 

যুণনন্ধ “কিক ও হে-বজ* প্রভৃতি দেবমূর্তিগ্ুল 

পাও! বাইতেছে। ণে বাছা হউক, সাহিত্য-পরিষৎ 

প্রকার উদত্রিংখ ভাগের চতুর্থ সংখ্যার, চতীদাস 

প্রবন্ধে, ১৪৩ পৃণায় মগমছোপাধ্যার হরপ্রসাদ শাস্্ী 

মহাশর স্পইট লিৎয়'ছেন_“কৃষলীলা যে ছিন্দুর সহজির 

ডাব সে কথাটা আমি অনেকবার বাত্য়াছি। 

সহজিয়ার| যে জন্ষটা নিজের দেঠের উপর লই! 

আসে, হিন্দু ্ট। কৃষ্ণের উপর অর্পা করেন। 

'লদুর] দেবত| মানেন, বৌদ্ধেরা! মানেন না| তাহার! 

গু মানেন এবং গুরু হবার চেষ্। করেন। চিনদুর| 

দেবতার সালোক্য « সাযুদ্ধা পাইতে চান, দেবত। 

৮চইতে চানও না, পারেনগ ন। [কস্ধু সচ'জগ়ারা থে 

মঙ্জানুথ আপনি উপভোগ কারবার জন্য বাণ হয়, 

হিদুরা সেট মান্থধে কৃদ্চ-াধাকে মগ দেখিয়াই 

তপু জয়] থাকেন। আপনাকে সে সুখের অধিকাণী 

বপিয়াই মনে করেন না। শ্রী ওরাধ। সিংহাসনে 

নতা বিচার করিতেছেন, আটজন নিভালখী তাহাদের 

বিহাবেহ উপকরণ যোগাইতেছে, আমরা মেই সথীদের 

লবা হইং| কৃঙ্ঘাধাহ যহাহধের প্রতিভান দেখিতে 



২৩৪ মাধ র-কথা 

পাইব,-এবং তীছাদের সেবার রত থাকিব অর্থাৎ 
নিত্য-সবীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়। দিব, এই 
তীহাদের চরম উদ» আমরা বৃন্দাবনে পৃজ্যপাদ 
মধুহ্দন সার্কভৌম মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, 
“তান্ত্রিক সাধকের] পরতত্বকে (পরম পুরুষকে ) স্ত্রী 
বা একৃতি ভাবিয়! আপনাকে পুবষ ভাবন! করেন। 

ইহাতে তাহার! নিজেকে ভোক্তা ও পরতবকে ভোগ্য 
করিয়া থাকেন। গোড়ীর় বৈষ্ণব সাধকের নিজকেই 

প্রকৃতি ভাবনা করিয়া পরততকে পুরুষ বিবেচন! 

কাঁরয়! সাধনা করেন, ইহাতে জীব ভোগ্য ও পরতদ্ব 

ভোক্তা হইয়া যান।” চরতামুতেও দেখিতে পাই 
*শ্ু!ম রূপই পরমরূপ, পুরী মধো মধুপুরীই শ্রে্ঠ।, বয়সের 

মধ কিশোর বরই শ্রেঠ, এংং রসের মধ্য আদ্িরসই 

শ্রেঠ রস” এই অন্ত ইঠার। কিশে।র-বয়ন্ক শ্রীরাধা- 

কুককে আগিরসে মগ্ন কাঁরয়া কামবীজ (৩ হীং কীং) 
মগ্রের এবং কাঁমগায়ত্রী (কামদেবার বিশ্লু্ে পুশাবাপান় 

ধিমহ তন্েইনজ প্রচোদয়াৎ ) দি] সাধন করিবার উপ- 

দেশ [দয়াছেন। ইহাই গোপীভাব বা সখীতাব। (৩) 

(৩) জাময়া] কোন প্রবীণ সুপ্ত গোস্ব!যী বহাশযকে, 

বৈধৰ ধর্মে এত] আরদ়সের ছড়াছড়ি কারণ জিজ্ঞাসা 
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নৃতন ধর'ণর এই গৌড়ীয় বৈষব-মতটা সে সময়ে 
অতিশয় জনরঞজক তইরাছিল। উড়িয্যা ও বাঙগাণার 

করিলে ভিনি বরিলেন, “বাপু ছে! তৃমিআমি কোন্ ক্রয় 

খোগে জগতে উৎপ্ হইয়া, তাছা! একবার ভাবিয়া দেখিযাছ 

কি? হায, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি তরুলতা 

পর্ধান্ত হরিপ্রবহ) বিধাতার হে নির্দিই নিয়ষ বশে সমুৎপন্ধ 

হইতেছে, তোমরা ছুপাত ইংরাজী বই পড়িয়া, তাহাকে বতটা 

ঘুপিত বা অপবিম যনে কর. পূর্ন ধর্াচার্ধোর! শরঠার দেই 

প্রাকৃতিক নিহ্ষগুলিকে পেরুপ ঘৃণা বাজপবিজ্র মনেকরিতেদ 

না। সে জঙ্গই তাহারা উর নাষজআাদিরম বলিয়াছেন। 

পৃথিব'তে যেখানে যভ কাব্য উপস্াস নাটকাাদ আনছে, তাছার 

মূল বন্্রঃ আদিরস। আজকাল তোমরা আটের দোহাই দিয়া 

যেসকলগান-গল্প-চিতাছ প্রঙ্গাশ করিতে, তাছায় পোবের 

আন] তাগ আদিরগের ভিত্বর উপর প্রতিষিত। তাহ] ছাড়। 

ভারতে থে হাজার হাজার গৌরীপ্ট-বিঞড়িত শিবলিদগুলি 

গ্রেদিতে পা, সেগুলি যে গুগনন্ধ মুর্ঘির সংক্ষিপ্ত সাগেতিক 

সংস্কঃণ, তা বুধ কি? কৈকেড তসেুলিকে সকুচিবাঅশ্ীল 

বলিয়া যবে করেনা। শাক়েরা এশী শড়িকে করাল-বদম। 

ঘোর! রণরঙিলী গিগদ্থরী যুর্বি গড়িয়] য়ে বীর ভয়ানক প্রভৃতি 

ভাবে পৃজাকরেদ। তৎপরবর্ধে আমাদের সম্প্রদায়) প্রেষ 

হয়ের যোছন মুর্িকে শান, দাসা, সথা, বাৎসল্য, পর্ব পেক্ষা 

হুর সেই জঙ্চিধ করি] খাকেন। তাতে এতছোধ কি?” 



৩৬ মাথুর-কথা 

স্বাধীন নরগতি, এবং গ্রাসাদবাী ধনীজন হইতে, 

কুটারবাসী দরিদ্র পর্ধান্ত সাধারণ লোকে, ইহা! সাদরে 

গ্রহণ কঠিতে লাগিল। বঙ্গালী চৈতন্তদেব-প্রাবন্তিত 

এট নবীন বৈধৰ ধর্দুমত, কিরূপে ও কোন্ সমরে মথুরা- 

মণ্ডল প্রবিষ্ট হইয়। বিষুমুর্তিং পরিবর্তে রাধাকষ্ক-হির 
পুজ| সমগ্র বরমণগ্ডল ছাইয়! ফেলয়াছিল, এবার আমর! 

দেই কথাই বালব । 

যে সময়ে দেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহা*নে আসীন, 

মেট সময়ে বাঙ্গালায় গৌ নগরে পাঠান নবাব আল!- 

উদ্দন চোসেন শাঠ (১৩৯১-১৫১৯ খুঃ) এবং উড়িস্যায় 

পুরীধামে, হু্াবংখীর গর ধাপকদ্র দেব (১৯৯৭--১৫৪* ৭2) 

যাজত্ করিতৈহিলেন। ভো'লন শা ও গ্রতাপকুপ্তরের 

মধ্যে কছুদদন যুদ্ধ ইয়া সন্ধ হই! যায়। ছোলেন 

শাছের অধীনে উচ্চশ'দ গয়েকজন বাঁগাণী রাজজ্নুচারী 

ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কর্ণাট রাজবশীয় তিন ভরা, 

জো সনাহন--দবীর পাদ (0118: ১50101210), 

মধাম রূপ-__সকর মল্লিক (7162১061) ৪ কন্ঠ বল্পত 

_ টাকশ।লের অপাক্ষের পদে নিসুক ছিলেন। চৈতন্তদেৰ 

যখন গৌড় নগরের নিকট রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন, 

তখন রূপ, সনাতন ও ব্লকে নিক বৈধব মতে দীক্ষিত 
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করেন। সেই সময়েই কথা স্থিগ হয় যে, চৈতজ্তদের 

যখন বুন্দাবনে য'ইবেন,তখন এই তিন ভ্রাতাও হুদ শাগ্রস্ত 

বতূমি দেখিতে যাইবেন। চৈস্কদেব ১৫১৭ খু: 

বৃন্দাবন দেহিতে গিযাছিলেন, এই সংবাদ জানতে পারিয়া 

রূপ) সনাতন ও বল্লভ এই তিন ভ্রাতাই, নবাবের আদেশ 

অবঠেল। করিয়া, বুলাবন উদ্দেশে ছুটিগা যান। কিন্ত 

চৈতন্তদের আগ্রে বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিযাছিলেন বলিয়া 

তার পত্যাবর্তন কালে, প্রয়াগধামে রূপ ও বল্পাতর 

সহিত চৈতন্তদেবের সাক্ষাৎ হ়। ইচাদিগকে বৃন্দাবন 

পাঠাইয়া দিম! তিনি বায়াগলীতে আলেন, তথা 

মনাঙনের সিত মিলিত হন। ঠৈতক্দেব ইছাদের তিন 

ভাইফে নবীন বৈষ্ণব মতে উপগেপ দিয়া বৃন্দাবন 

পাঠাইয| গ্নেন। তাছারা, সেকেন্সার লোদী কর্ঘক বিধ্বস্ত 

মুর|-ম শুলে হাইয়! কোন দেবমুঠির সন্ধান না পাঃর়| 

নিয়াশ হৃদয়ে ঠৈতগ্দেবের নিকট পুরীধামে ফিরা 

আসেন) পথে ব্লতের গঙ্গালাত হয়| তির তির পথে 

গিয়াছিলেন বল্যি। রূপ ও লনাতন্র পরম্পর সাক্ষাৎ ন| 

হইলেও পরিশেষে ঠাহারা ছইজনেই পুরীধামে আমরা. 

ছিলেন। ঠৈতন্চরিতামুত রচরিতা। কৃষাম কবিরাজ 

হাশর বলিতেছেন (ষ, যখন (১৫১৬ হীং) চৈতজদেব বুদ 
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বন দেখিতে যাঁন,ভ ধন মথুর| নগরে কেশবদেব, দীর্ঘ 
ও বিশ্রান্তিদে ব নামে তিনটী বিষ্ুমু্তি)তৃতেশ্বর শ্বয়তু নাষে 

দুইটা শিবলিঙ্গ ও গোকর্ণেশ্বর নামে একটী শিব-বিগ্রছ 
এবং মহথাবিভভ| নামে তিনটা দেবীমৃত্তি মথুর। নগরে ছিল। 
আমর! তখন মথুরা নগরে কোন দেবমুষ্ঠি থাক| সম্ভব 

বলিয়া মনে কার না, কেন না, মধুব। দেখিয়। যখন 

চৈতন্্দেব ৬।৭ ক্রোশ দূরে অন্কূট গ্রামে পূর্ববকথিত 

মাধবেন্্র পুরী কর্তৃক আবিদ্ূত গোপালজী দেখিবার 

জন্ত গিয়া ছলেন, তখন সে মুহিটাকে মুমলমানদিগের ভয়ে 

গাঠুল গ্রামে সরাইয়া। লইয়া যাওয়। হইয়াছিল চৈতন্তদেব 
গাঠলি গ্রামে যাই গোপনে গোপালসৃত্তি দর্শন করেন। 

যখন মথুরা হইতে ৭৮ ক্রোশ দুরে ঠাকুরকে লইয়া 

লুকাইয়! রাখিতে হইছিল, তখন নিজ মধুর নগ:র 

কোনও বিগ্রহ ছিল বলিয়। মনে হর ন1। 

তাহার উপর মুসলমান এঁতিছাসিকেরা বলিতেছেন 

যে, সেকেনয় লোদী মথুর1-মণ্ুলকে একেবারে দেবমৃত্ত- 

শূন্ত করির! ফেলিয়াছিলেন। ম্ৃতরাং ঠৈতন্তদেব, রূপ 
ও সনাতন মথুর| নগরে কোন দেবমুত্তি দেখিতে ন1 পাইয়া 

কু্রমনে কিরয়া আইসেন। রূপ ও সনাতন গোস্বামী 

পুরীতে আসিয়া! ছুই বৎসর ঠৈতন্তদেবের নিকট থাকির! 
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আরও বিশেষভাবে তাহার নিকট নবীন ধ্দ মতে উপদেশ 

লাভ করেন। ১৫১৭ তরী; সে:কন্দর লোর্দীর পরলোক 

গ্রাপি হইলে রূপ ও মনাতন ছুই তাই পুনগায় মথুরার 

লুপ্ত তীর্ঘ ও গুপ বিগ্রঃগুল উদ্ধার করিতে যান। ইছার| 
উভয়েই হ্দক্ষ রাজবর্শচায়ী, হৃপণ্ডিত কবি, দৃঢ়ত্রত ও 

ধর্ম নঠ তক ছিলেন বলিয়।.ই$দের ছুই জনের উপরেই 

চৈজক্দেব বুন্দাবনে রাধাকৃ্জ-পৃ্-গবর্তনেহ ভার 

দিয়! পাঠাইয়া (দয়াছলেন। তাহার| যাইয়! বরাছ পুরাণের 

অন্ুর্গভ মণুরা-মাছায্মা দেখিয়া, বুজমগুলে শ্ীতফের 

কোথায় কি লীলাস্থল আছে, তাহ! ১৪1১৫ বদ যাবং 

অংমবণ করিযাছলেন। তখন খান বৃন্দাবনে কোনরূপ 

দেংমৃতি বা মন্দ ছিল ন|| কেবলবুন্দাবনের পাশ্চম- 

দিকে কালীদছ, প্রস্কলন, দবাদশাদিত্য। ফেশী ও চীর নাষে 

পাচটী ঘাটের নাম পাঁংয়। যায়। বুন্দাবনের মধ্াস্থলে 

গোমা টিলা, কালীদছের নিকট ছবাদশাদিতা টিল! ও অপর 

করেক স্থানে করটা টিল! ছিল বলিয়া! জানিতে পার! 

যায়। ৬ হথুরাতেও বোধ হয় তপন সেকনর লোদীয় 
আস কপ পা, সপ 

£,: বথুরা বৃন্ধাবদের টিলাগুলি খ্ব সম্ভব পূর্বকালে জৈন 

ও হৌদ্ধগণের স্বপছ্ধিল। ইহাদের গাজলগ পাধাপথওগলি 

কাল প্রভাবে ও মুসলযানদিগের উপজরবে খাসিয়া পির! কেবল 
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উপদ্রবে কেবল কয়েকটা ভগ্র টল| মাত্র অবশিষ্ট ছিল। 

দেবমুত্িগুণি হয় ভগ্ন, নঙ অপহৃত, অথ] লুক্ধামিত রাখ 

হইয়াছিল। 

বাহার নিয়মে গ্রবণা ঝটকার পর শান্তি আইস, 

গ্রীষ্মের পর বর্ষ! আইসে, শীতের পর বসন্ত আইসে, 

তাহাই মহান্ বিধান অনুসারে রাজনৈতিক গগনে একটা 

বিষম পরিবর্তন সংঘটত হইল। মোগল পাঠানে যুদ্ধ 

বাঁধিল। ইাতেই নিপীড়িত হিন্দুদিগের পুনরায় দেবমু্ি 

স্থাপনের নুবিধ! হছইল। ১৫২১ শ্রীঃ কাবুকাধিণতি বাবর 

আসিয়া! পাঁণপথের যুদ্ধ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার 

করিলেন। পাঠান-শামন অস্তমিত হুইয়! মোগল-নথর্ধা 

উদ্দিত হইল। ১৫৩৭ খ্রীঃ বাবরের মৃত্যু হইলে তাহার 

জোষ্ঠপুর হুমামূন সংহাসনে ৰাঁসলেন। তিনি দশবৎসয় 

ঝাজ্ত্ব করিলে পর, বিহারের পাঠান জায়শীরদার সেরুসা 

স্ৃতিকার উচ্চ উচ্চ পি অবশি্ঠ রাহয়াছে। যে টিলার উপর 

এখন বুন্ধাবদে গোষিন্দদেবের যন্দিয় আছে, তাহায় মাম গোমা- 

টিলা। এ নাষচি গৌতষ চিল! শবের আপভ্রংখ বলি! মতে 

হয়। গোগীনাধজীর যন্দিয়ের পশ্চাদিকে, ফোগপীঠ জামে 

তুগর্ভ-নিহিত্ত একটি ভুখ গৃহ জানে, সেটি যে এক সময়ে বৌন্- 

ছিগের শরীর-ধাতৃ-রক্ষাণৃহ ছিল, তাহ! দেখিলেই বুষ] যায়। 
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হুমামূনকে ভারত হইতে বিতাড়িত কাঁরয়া দিয়া আপনি 

দিল্লী দখল কররিলেন। মোগল-পাঠানাদগের এই 

গোলযোগ সময়ে তাহারা নিজেই রাজ্য লইয়া যুক্ধব্যাপারে 

বিব্রত হইয়া থাকতেন। হিন্দুরা কোথায় কোন্ দেব- 

বিগ্রহ সংস্থাপন করিল কিনা, সে দিকে কেহ হক্ষ্য 

রাখিতেন ন1। এই সুবিধা পাই! হিঙুরা মথুরা-গ্রদেশে 

দেব-ক্গ্রহগুল পুনরায় স্থাপন কাঁরতে লাগিজ্ন। 

মুললমানের। কেহই বাধা 'দতে আসিলেন না। 

রাজনীভ-বিশাঃদ সনাতন ও রূপ এই সুবর্ণ শ্রযোগ 

পরিত্যাগ করেন নাই। হুমায়ূনের রাজনের ছিতীয় 

বৎসর হইতে তাঁহারা বৃন্দাবনে দেংমুণিগুলি গ্বাপিত 

করিতে আরস্ত কারয়া'ছলেন। বুন্দাবনের রাধারমগলীর 

সেবাইত বংশে বনমালী গোস্বামী নামে একজন সুপপ্ডিত 

গোস্বাশী মধাশর আছেশ। তাহার নিকট আমর! 

একখানি কীটদষ্ট তিন পাতা পুণি দেখিয়াি। লেই 

পুণথর নাম “সেব| প্রাকট্য ও ইঞইলাভের দিন নির্ণয়” 

এই পুথখানিতে রূপ, সনাতন প্রতি চৈতক্ুদেবের 

প্রধান শিষ্যগিগের জন্ম ও তিরোধানের সন ও তিথি 

লিখিত আছে এবং কোন্ বংসপ্র কোন্ তারিখে তহায| 

দেবনু্তগুলি স্থা'পত করিয়াছেন, তাকাও লিখিত আছে। 
নগ 
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আমর! সেই পুথিতে যেরূপ পাইয়াছি, নিল্নে তাহাই 
উদ্ধ ত করিলাম। 

১। সনাতন গোম্বামীর জন্ম সংবৎ ১৫৪৫ ( ১৪৮৮ 

থুঃ)। তিনি গৃহস্থাত্রমে ২৭ বতপর ছিলেন। তৎপরে 

বৃন্দাবনে ৪৩ বৎসর বান কর়েন। ১৬১৫ সংবতে 

(:৫৫৮ ৭২) তাহার ই&লাভ বা পরলোক প্রাণ্ডি হয়। 

ইনি ১৫৯ সংবতে (১৫৩৩ থ:) মমামে গুতপক্ষ 

দ্বাপণী তিথিতে দ্বানশাদিত্য টিগাজ উপর মদনমোহন নামে 

বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বৎসর আযাঢ মাসের 

শুরু[সপ্তমী তিথিতে ঠৈতন্দেবের তিরোধান ঘটে। 

সুতরাং তিনি বৃন্দাবনে কোনও দেবমূর্তি স্থাপিত হইবার 

পু বই শীল] সন্থরপ করিয়াছিলেন। ইছার পা6 বৎসর 

পরে সনাতন গোস্বামী ননগ্রাষে নন্দ, যশোদা, বলতদ্র ও 

কৃষের চারটি মুর্ভি ১৫৯৫ সংবতে (১৫৩৮ থ:) মাধ 

মাসে শুক্লষটা (তিথিতে স্থাপিত করেন। 

২। রূপগোস্বামীর ১৫৫* সংবতে (১৪৯১ খঃ) 

জন্ম হ়। ইন ২২ বতদর গৃহে ছিলেন। তাহার পর 

৫৩ বংসর বুন্দাবনে বাস করিয়| ১৬২: সংবতে (১৫১৮ 

খঃ) ইঞার ইলাভ হয়। রূপগোস্থামী বৃন্থাবনে ছইটা 

বিগ্রহ স্থাপন করিঝ়াছেন। ১৫৯২ সংবতে (১৫৩৫ খু:) 



মুসলমান যুগের মথুরা ২৪৩ 

কো পুরু! একাদণী তি'খতে গোবিন্দদেবকে প্রতিষ্ঠিত 

করেন। পরে রাধা-দামোদর নামে অপর একটা বিগ্রহ 

১৫৯৯ সংবতে (১৫৪২ খঃ) প্রতিষ্ঠিত করিয়া! ইহার 

সেবার তার ই$ার ভ্রাইস্পল জীবগোম্থামীকে দিয়া- 

ছিলেন। সনাতন ও রূপগোম্বামী ১৫৭৩ সংবতে (১৫ 

১৮৭৫) বুন্দাবনে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস 

গোশ্বাশী নামে চৈতন্তদেবের অপর একজন কার়ন্- 

শিষ্য ১৫৯৯ সংবতে (১৫৩১ থঃ ঠৈতন্ভদেবের তিরো- 

ধানের পর) বুঙ্গাংনে আসিয়ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে ন| 

থ'কিয়া এখান হইতে প্রায় ১১১২ ক্রোশ দুরে বাঙ্গালী- 

দিগর অপর আ,| রাধ। এ সাম কু? তীর্যে থাকিতেন। 

টনি কোন দেবসুর্ব স্থাপন করেন নাই। চৈহন্কদের 

,- কাকে এক খণ্ড গোবদ্ধন-শিল| দি়াছিলেন, রুনাথ 

পান ঠাঠাএই পূ করিতেন। ইকার পর ১৫৯৯ সংবতে 

(১৫৪২ থ:)জ্ীরঙ্গপথন নিবাসী গোপাল *ট নাষে 

অপর একজন শষ্য বুন্দাবনে আলিয়! রাধারমণ নাষে 

একটী বিগ স্থাপন করেন। জীবগোশামী (ন্ূশ ও 

সনাতন গোস্বাশীর কনিষ্ঠ ভাতার পুন) ১৬০৪ নংবতে 

(১৫৪৭ খঃ)লুগাবনে আনিয়! রাধাদাযোদর ঠাকুরের 
লেবার ভ'র লায়ছিলেন। রখুন'খ তট নামে বারাণসী- 
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নিবাসী একজন শিষ্য ইহাদের পরে আসিয়াছিলেন। 

ইহার স্থাপিত কোন দেবমুত্তির সংবাদ পাই নাই। 

ইন্ছাদের সম্প্রথায়ে মধূ পাত নামে একজন বৈষ্ণব 

গোপীনাথ নামে অপর একটা কৃষমুর্থ সেই সময়ে স্থাপন 
করিয়াছিলেন 

সনাতন, রূপ, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, জীব ও 

রথুনাথ ভট্ট এই ছয়জন বুন্দাধনে প্রধান গোস্বামী 

ছিলেন। কেবল দবমূর্তি প্রাতিষ্া। করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন 

না, তাছার| নিজ মতের অনেকগু'ল উপাদেয় ভক্তি গ্রন্ 

রচন। কাররাছিলেন। 

২'হাদের পূর্বে মখুরামগ্ুলে »আ-চক্র-গদাপন্মধারী 

চতুতূজ বিষুনুর্তগাল প্রত্টিত হইয়াছল। ৯ তখন 

ঞ কেবল মণুরায় কেনা ভারতের আঁধকাংশ বৈকৰ 

ভীথে- দ্বায়কায় রণছোড়আী, কুরুক্ষেত্ে হাষীকফেশ, প্রয়াগে 

বেনীমাধৰ, কাশীতে |ন্দুমাধব ও আদকেশব) গয়া় গদাধর, 

মলারে মধুস্দন প্রভাতি চতৃতৃজ বিসুুর্তিগুলি প্রাচীন কাল 

হইতে প্রতিটিত জআান্ে। সেই জন্ত চৈতদ্থদেব কাশীতে 

সনাতনগোদ্ামীকে কোন্ হাতে কি জন্্র থাকিলে বিষুমুর্ধিয় [ক 

নাহ হয়, ভাঙার পারচয় দিয়াছলেন। তৎসঙ্জে গোবিল্থ শানে 

চতুভ,জ বিফুমুর্ধির লাম আছে এবং স্টি ঘেতিন্র গোবিল। 

জর্থাং বৃন্টাবনে ডিভ্্ নুযলীধর গোর নহে ভাহাও 
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কোনরূপ ত্রিভঙমুরলীধর ( আমাদের পরিচিত) কৃষ্মূর্তি 

ছিল কিনা ঞ্ানতে পারি নাই। বুপ, সনাতন 

প্রভু ত চৈতনাত্বের ভক্কগণই এইবপ কৃষ্ণ ও রাধামুর্তি 
শী শা পিপিপি ররপনাস্পস্কজিারারজরহারাররারাইরারহরজজ »...... .. _-_---৭১-----৭ 

বলিয়াছেন। টঠন্তদেব নিজেও কোটালিপান্ভার অন্তর্গত 

যুধডোবা গ্রামে আদকারী বংশী মাতুল-কুলে বাহৃদেষ নাষে 

একটি বিজুমুত স্বাপন করিয়াছিলেন! গুপ্ত রাজাদিগের সময় 

হইতে কেবল বিমুখ পূজা চলিত । পরে বাহ, গুসিংহ, রাম 

ও কৃষমু(ও প্রত অবভার পৃজ| প্রলিত ছইয়াছে। কষমূর্তির 

পূজা প্রথনে ভারতের দক্ষিণে উদীপি পগরে মধ্বাচাধয কর্তৃক 

প্রচলিত হয়। সেটির হতে যন্থম-দণ্ড শু পাশ, দো হুই 

পায়ে দণ্ডায়মান আদি কষঘুঠ়। তৎপয়ে কটকে সাক্ষী- 

গোপাল ও বালেশরে গোগীনাখ ঠিচঙ্গ মুরলীধর বিহহ দুইটির 

নাম পাই। উত্তর ভারতে প্রাণীন কালে কৃষ্মুত পৃ] 

কোথাও ছিল (ক না জানিতে পারিণা। বাঙ্গাগার় বন- 

জঙগল, পু রণী প্রভৃতি হটাত কেবল ভাবিসুমুতিই পাওয়। 

যাইতেছে। কোন কোল [বছুবাতর উভয় পার্ধেলগ্মী ও 

সরস্থতী.স্বাষে হালা নঙেন। 

ক্ষিতীশ হংশাবলীতে দেপতে পাও কৃষনগর রাজবংশের 

গ্র্িষ্ঠাতা ভবানশ সদষদারের বাটাতে গোবিন্দ নামে একটী 

বি মুর্তি ছিল। জগ্মী প্রতিষার সাত সেট বিশুদুধির বিবাহ 

মন্থোখসব সম্পত্র করিবার জন্তু, যে সহন্তক জব্য সন্ায় 

তিন সংগ্রহ করিয়াছিলেন লে সমুদয় দিয় ভবামন্দ, ভীষণ 



২৪৬ মাথুর-কথা 

গুলিকে গ্রথমে বুন্দাবনে স্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়াই 

অনুমান হয়) মদীয় “বৃন্দাবন বথা নামক গ্রন্থথানি 

ভীর্ঘযাত্রীর্দিগের জনাই রচিত হুইাছিল, দে জন্য এই 

সকল অগ্রীতিকর কথ। তাহাতে বলিতে ইচ্ছ! করি নাই। 

এখন আমর1 মধুরার ইতিহান বলত, সুতরাং সকল 

কথাই খুলিয়। বলিতে হইবে। যদিও “বৃন্দাবন কথা” 

গর সপ ও কুণড মধ্য হইতে অনেক মূর্ত পাইবার কর্থ! 

আছে, কিন্তু এ সকল মূর্তির কোন সংবাদ বরাহপুরাণে 

নাই। কৃষ্দাস কবিরাজ মহাশয় চরিতামূতের নান! 

স্থানে স্পষ্ট বাকোই [লখিয়াছেন যে,চৈতনাদেবের আদেশে 

রূপ ও সনাতন গোস্বামী বাইয়া ব্র্মমণ্ডলে এইরূপে 
কৃষণমুর্ত পুর গ্রথমে প্রচলন করেন। সেবা প্রাকট। 

বঙ্মায় বিপন্ন মানসিংহের অধীনস্থ যেগল টসনিকগণের 

সাহা করেন, ও মালসিংহের প্রিয়পার হন। তারতচন্্ 

বিদ্যানবদ্ঘর কাব্যে লিখিয়াছেন যে, মানসিংহ ভবানন্ছের 

ভবনে যাইয়া, বছ জাসয়কি ও উপহার দিয়া, মেই প্রাচীন 

শ্ব-দেবত| গোবিজ্গদেবকে প্রণাম কয়েন। কলিকাতার 

প্রসিদ্ধ ভন্তযায় জাতীয় শেঠ দিগের গৃহে আজিও ডাহাদের 

কূল-দেবত1| হি্ুদুর্ধি 'চতুতৃজ ঠাকুরের পুজ। চলিতেছে। 

অনুসন্ধ।ন করিলে বাঙ্গালার জারঙগ কত স্থানে প্রাচীন 

বিছুষুর্তিয় পুজা বিচিতে পারে। 
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্রন্থেও কোথাও কৃষমূর্তিআধিষ্ধারের কখ! পাই নাই। 
কেবল মদনমোহন, গোবিন, ও রাধাদামোদর প্রতিষ্ঠার 

কথাই পাই। 

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামূতসিদু গ্রন্থে স্বয়ং বলিযা- 

ছেন যে, ইাদের উপাস্য ও প্রতিঠিত শ্রীকৃষ্ণ-ূর্তিগুলি 
'অখিলয়সামূত মুর্তি? ভাগবতের 'স্্রীণাং শ্বরে 

মৃরডিযান্, জয়দেবের 'শৃঙ্গারঃ.“-মূর্তিমানঠ। ইনি কেবল 
হত্েধূত মুরলী বাজাইর] নৃতা করিতেছেন। ইহাদের 

দেবমৃঠির হস্তে সেই জক্ট কোন তীশ্বরধ্য-ভাব-প্রকাশক 

অনবর বধের চি অস্রশস্থাঙ্গি নাই। গৌড়ীয় বৈধঃব- 

কবিদিগের পদাবলীতে মুর বধের, বা রৌদ্র, বীর, 

ভয়ানক রসের একটারও বর্ণনা নাই। কেবলমাঙ্জ 

শৃঙ্গার, চাহ্যও করুপ| রসেরই পদ দেখিতে পাও! যায়। 

আর সেই পদগুলিতে কেবল ভীক়ফের জগ্ম হইতে 

মথুরাঁয় দৃতীপ্রেরণ পরাস্ত মধুর আদিরদের বৃন্দাবন 
লীলাই বর্ণিত । তাহাতে মথুয়া, দ্বারক1, বা কুরু- 

ক্ষেতের লীলার ফোন সম্পর্ক নাই। 

ইচাদের় মতে ছুই জন কৃষঃ। একজন 'বানুদেব 

রুষ, অন্ধ জন 'গোপেশ নন! | জীব গোস্বামী 

রচিত কৃফসন্দর্তে ও কুঝদাস কবিরাজ-গোন্থামী-রচিত 
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চরিতামূতে ইহার আভাদ দেওয়! আছে। সে আখ্যা, 

নটা এইনপ-যে রাত্রিতে কংসের কারাগারে দৈবকা 

একটা চতুভূপ্রে কৃষ্চমূর্তি প্রদব কেন, সেই রাত্রিতে 
গোকুলে যশোদা একটা দ্বিতৃপ্ন পুত্র ও একটা কন্তা প্রসব 
করিয়াছিলেন। বন্দে কংসভয়ে নিজ চতুদুর্জ 

পুত্রটাকে লইয়] ষমুন! পার হইয়। গোকুলে গেগেন। 

তথায় যশোদার স্ৃতিকাগারে একটা কন্ত! ও পুত্র ছিল, 

বহ্দেব নিজ পুক্রটীকে তথায় শয়ন করাইবামাত্র দুষ্টটা 

পু একাঙ্গ হইয়। গেল, ও চারি হস্তের পরিবর্তে দ্বিছন্তই 

রহিল; বমুদ্বেব) কণ্ঠ। যে'গমানাকে লইয়া] কারাগারে 

ফিরিয়! আইদেন। পরে বূন্দাবন-লীল। সমাপু হইলে 
কংসাদেশে অক্রুর আসি কুষ্চকে রথে করিয়। খন 

রাই! যান, তখন বাসুদেব চতুভূ'জ কৃঞ্জ প্রকট ভাবে 

তাঙার সহিত ম্থুধায় গিয়াছিলেন। আর নন্দনন্দন 

কৃষ্ণ, চিরদিনের জন্ত অগ্রক্ট ভাবে বুন্দাধনে রঙিয়। 

গিয়াছেন। এহ জন্ত চরিতামূত একটা শ্রেক আছে, 

তাহার অর্থ এই-_'যহবংশোভল কল শ্বতস্ত্র বাকি, 

গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বুনগবন ছাড়িয়। অন্ত কোথায়ও যান 

ন1।” 

গৌড়ীয় বৈষবের|। সেই হ্ত অনুর-নিধনকারী, 
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্ব্াভাবাপন্ন ষছুবংশীয় বনুদেব-নন্দন কৃষণাক (মথুবায় 

সপন্থ লক্ষমীপতি বিপুরূর্তিগুলিকে ) গৌণভাবে পুজা 
করিম থাকেন। বেণুনাগ্ত-বিনাদী, ভ্রিভঙ্গ, নর্কক, 

মম, গোপবংশীর় নন্দনন্দন বুন্দাবনের কৃষ্ণ ও বৃন্ৰা- 

বনেশ্বরী প্রেমময়ী রাধাই উাদের মুখ্য উপান্য 

দেবত| | ইহাদের রাধা_আরাধিক| বা সেবিকা, 

সচ্চিদাননা ভগবানের আনন্দ বা হলাদিনী শঙ্তি। 

তাহাতে প্রেম ভিন্ন খর্র্যাভাবের পেশ মাত্র 

নাই। 'শ্বর্দাময়ী লক্ষ্মীর স্থান ব্দাবনে নাই। মসুনার 

পরপারে বেলবনে বসত লক্ষ্মী প্রেমের রাজা বন্দাবনের 

(দ্কে বিশ্পঠ নমান চা] আছেন। আমরা শৃঙ্গ 

দার্শনিক তব ওলি,যা61 নিজেই বুঝিতে পারি নাই, তাচা 

অপরকে বুঝাতে যাব কেন? মোটামুটি ভাবে যেরূপ 

গুনিয়াঁছি, তাকাই বলিলাম। বস্কিমবাবু, ভাটিযা বাদ 

দিয়া, ভগবদ্শীত! জঠতে সংগ্রহ করিয়া পাশুবদখা, 

আদশ-ঘানব, দ্বয়াজ্য-সংস্থাপনঝাণী যে রুদঃ5রিত গঠম 

করিয়াছেন, ভাঙার সভভিত গৌচীয় বৈষঃবদিগের উপাত্ত, 

গোপ্জ্নদল রুষের কোন সম্পর্ক নাই। বাঙ্গালী 

পদ্বক়ার!, যে মধুর আদিরংলর গীতগুণিতে কেবল 

বুন্দাবন-লীল।ই বর্ণনা! কররয়াছেন, ভাতার কাপ, 
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ইহার! বৃদ্দাবনের গোপীকৃল-কেলি-বিলাসী, লম্পট, রস 

ময় কষের উপাঁমক ; এবং ইছাই গোগেম্্রন্দন কষে 

বৃন্দাবন ছাড়ি! কুত্রাগি না যাইবার গৃঢার্থ। ( “স্পট? এ 
বিশেষণ্টা চৈতন্দেব স্বয়ং নিঙ্গরচিত শ্লৌকে দিয়াছেন 

-্ষথ! তথা ব| বিদধাতু লম্পটো| মতগ্রাণনাথস্ত স এব 

নপরঃ॥৮) আমাদের মনে হয়, বপ ও সনাতন গ্রভৃতি 

গোশ্বামীর়া, সত্যবাদীগুরের সাক্ষীগোপাল ও রেমুণার 

(গাপীনাথ প্রভৃতি উড়িয্যার ভ্রিভ্গ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্তি 

দেখিয়া, বুন্দাবনেও তদনুরূপ মূর্তি স্থাপিত করিয়! 

থাঁকবেন। কেন], বরাহ পুরাণে এইরূপ রাধাসহচর 

ত্র মুরুলীধর কৃষমুর্থির উল্লেখ পাই নাই। 

ঃখুরার চৌবের চতুতূজ বিষুমুর্ত গুরকেই রঃ 
মন্থারাঞ্জ বালা আভাহত করেন। 

ধাহ' হউক, ওথমে কেবলা টিলার উপর ঝোপড়া 

বীধিয়া কৃষ্ণ মূর্তিগুলির উপাসন! চলিত। তখন তাহাদের 

সহিত কোন রাধা মুর্তি ছিল না 

* সহাজয়াদগের সযক্কে রচিত জাধুবিক রক্ধবৈধর্ত পুরাণ 
ইইতে রাধা বাষটা লই) জয়দেব গোস্বামী তাহার শীত 
গো|বিস গ্রন্থ রচনা করিয়ানেন। এ পুরাণের জীকষ-জল ধের 
১৪শঅধ্যায় হইতে াছার প্রথম মজলাচণ শ্রোক ও ২৬পঅধ্যায় 

হইতে বসন্ত আাসলীল1 ও [বায় বর্ণমা। এ পুরাণের হতে 

গোলোকের রাধা রাপের সময়ে আবিভূতি। হইয়া থাবিত 
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বৃন্দাবনে কিরূপে রাধামূর্তিগুলি আমিল। এখন 

ভক্কিরত্া্র গ্রন্থ হইতে তা! বলিব। উড়িযার 

রাজ! প্রতাপ রুদ্রদেবের ১০৪৯ খুঃ পরলোক প্রাপ্তি 

হইলে তাহার জোচ পুত্র পুরুষোত্তম দেব ( বড়জান! ) 

১৫৪২ খৃঃ পর্যন্ত রাজ করেন। তীছারই রাজত্বকালে 
ও ্ঠাছার আদেশে পুরীধাম হইতে গোখিনাদেব ও 

মদনগোপালের জন্ত দুইটা রাধামূর্তি বৃন্দাবনে পাঠান' 

হইয়াছিল |) গোন্বামীর। সেই দ্বইটী মুর্তকেই রাধা ও 

ললতা নামে যগননোছনের ছুই পারে বদাইনা দিয়া. 

ছিলেন। ইহ!র কিছুদিন পরে অপর একটা নারী মূর্তি 

আসিলে রাধা নামে তাছাকে গোবিনাদেবের বাম 

পারে বমান হ্ইয়াছিল। আমরা গোস্বামীদিগের 

জীবন চারত ও ঠাকুরগুধির স্থাপনের বিধরণ প্ৰৃশ্াবন 

কথ।" গ্রন্থে সবিস্তারে দিযাছি। এখানে কেবল 

ক্ষেপে সারিলাম। 

ইহাদের মতে গয়াধারুষ। নিবুক্ মধো বিয়াছেন। 
৮. ২পপ্িসিশ ৩১ পপ শি ৩5৯ পক্পত পিশিপিপাশশপিস্পিপপসপা ক পাস 

.হইয়াছিলেন। সেই জন রাসের় 1 ও বাবদের 'ধা, এট 

ভুইটি অক্ষ জয়] হাধ) দাষ হইয়াছে | গৌড়ীয় বৈষৰ 

সম্প্রদায়ের রাধাকৃক পুজা, এট বরক্মতৈবর্ধ পূরাপে অভেষ 

উপর প্রতিষ্টিত। 



২৫২ মাথুর-কথা 

ললিতা বিশাখা প্রভৃতি আট জন নিত্য সখী তাছা- 

দিগকে মাণ্য, চন্দন, তান্থল, চামরাদি লইয়া পরিচর্যা ও 

সেব! করিতেছেন। 

রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোম্বামীরা আপনাদিগকে 

সেই আটজন সখীর সখী ভাবিয়া, আপনািগকে 

বূপমুগ্ধরী ও গুণমুঞ্জরী গ্রডৃতি সঘী নামে অভিহিত 
করিতেন। আরতি, কীর্ন প্রভৃতি করিয়। অতি দীন 

ভাবে হিক্ষালন্ধ অরে ঠাকুরের ভোগ দিয়া সেব। 

করিতেন। সেই জণ্ত এই মন্প্রদায়ের নাম মখীভাবক 

হইয়া ছল ।* 

যে সময়ে গৌড়ীয় বৈষুবের। এইরূপ ভাঁবে ঠাঁকুর- 

গুলি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভঙ্জন সাধন কারতেছিলেন, সেই 

সময় বারাণসী-নিবামী কল্প5 হট, তাহার দুই মুত্র 

গোগীনাথ ও বিট্রলনাথ, ঠিত হরিবংশ, হরিদান স্বামী, 

হরিরাম ব্যাদজী, স্থানেশ্বরী ওগনাথ এবং অন্ধ সুবাস 

নামে করেকঙন উত্তরপশ্চিম নিবাসী বৈধব আ সয়! 

৯ বরাহ পুরাণে এইদ্রপ সশীভাবের কোন কথ! পাই নাই। 

দ্ধ ও পনুপুয়াণে এই সখীভাবের যে সকল কথা পাইয়ানধি, 

ভাঙা বোদক ও পৌরাণিক যুগের মথুর1 প্রবন্ধে ২৭ পৃষ্ঠার 

দিয়া, দেখিবেন। এই সথীভাৰ, সঙ্কাজয়া মতের গরবন্তী 
কালে এই ছুই পুহাণে রচিত, বা প্রক্ষিত্ত বলয়া অন্যান হ। 
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ৰাকেবিহবারী, রাধাবল্পভ্রী, যুগল কিশোরজী নামে 

কয়েকটা বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাহার! শান্ত, দাস, 

সথ্, বাংলা গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতে অঠি দীনভাবে 

ঠাকুরের সেব। কগিতেন। তাছাদের ঠাকুরের সঙ্গে 

রাধামুর্তি নাই। তাহারা মকলেই কৌপীন পরিতেন 

ও বৃক্ষতলে বা সামান্থ কুটর বাধিয়! বান কাঁরতেন। 

সামান্ত মাধুকরী ভিক্ষাতর যৎসামান্ত অন্নে অতি কে 

আপনা'দগের জীবন হাত] 'নর্ধাহ করিতেন। একদিন 

আকবর বাদশাহ রাজকীয় বজরা আঠোচগে যমুনা" 

বক্ষে বিচ করিতেছিলেন, তীঙার সঙ্গে মানাসংহ, 

রায়সংহ প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু মেনাপতিও ছিংগন। 

বাদশাহ হঠিদাস স্বামীর সুললিত স্োতর-গাঁতি শুনয়। 

আকৃষ্ট হই! শন্দাবনে অবতরণ কেন ও সঙ্সা!সীদগের 

শস্ধা, ভক্তি, নি্ট। ও দীনাবন্থ। দেখিয়! গ্রীতচিন্ধে দনুপ- 

স্থিত হিন্দু সামসুয়াজাদিগকে ন্দাবনধ।মে মন্দিরাদি নিপ্মাণ 

কাঁয়বার অনুমতি দি যান, মুললমানাদগের আমণে 

বাদশান্কের অনুমতি ব্তীভ কোন [€ন্দুরই দেবমা্দর- 

নিদ্দাণের অধিকার ছিল লা। বাদস1চ সাধু সমানীদিগের 

মুত্তিচ কেশ ও দীনবেশ দেখি, বুন্দাবনের নাম 

ফকিয়াবাদ রাখেন। 



২৫৪ মাথর-কথা 

সন্নযানীদিগের অনুরোধে বাদশাহ তিনবার তিনথানি 

জীবহিংস| নিবারণের ফন্মাণ দিঘাছিলেন। তাঁচর 

মন্দ এই-__জাম্পীরদার, কেরোপী ও মুত্মদ্ধিদগের 

উপর আদেশ যে, তাহার নৈনিকেরা, উদ্ীালক ও 

হস্তিগালক প্রভৃতি রান্ানুচরের বুন্দাবনে যাইয়া 

বৃক্ষা্দি ছেদন করে, বানর ও মঘৃরদিগকে ধরে ও হত্যা! 

করে, ইহাতে সন্নাসীপ্দগের উপর অতিশর অত্য!চার 

করা ও মন্দ্পীড়! দেওয়া হয়। ইহার পর ইহাও আদেশে 

হয় কেছ এইরূপ দুর্ব্যবহার করিলে তাঁকে কঠিন 

শান্তি দেওয়া হইবে ।ইহা! যেন উপরিউক্জ কর্মচারীরা 

বিশেষভাবে ম্মরণ রাখেন। (১৯১৪ খু নচেস্বর 

মাসের “হিন্দু রিভিউ" পাত্রকা দেখুন) 

উদ্ার-হদয় বাদশাছের এরূপ আদেশ পাই হিন্দু 

রাঁজ। ও দেনাপতির1 অন্পত্র অর্থ বার করিয়া অনতি- 

বিলম্বে বৃদাবনধামে শিল্পকলা ভূষিত পাঁষাণ-চি 5 

মদিরগু!ন নিম্মাণ করিয়া দেবসেবার সুচার বন্দোবস্ত 

করিয়া দিলেন। মানসিংহ গোবিন্দদেবের, কৃক্দাস 

কপূ্থ মদন্মোছনের, বাঙ্গাণী রাড1 গুণানন্দ টৈতন্ঠ- 

দেবের, রায়ণিংহ গোপীনাথনীর এবং অন্তান্ কয়েক- 

জন রাজপুতরাঙ্জগ এগার "দব মন্দরওণ শির্মণ 
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করিয়া দিয়াছিলেন। মথুরাতেও এই সমদশী আকবর 

বাদশাছের মম, ভগ্ন দেবমৃর্ধিগুল নৃতন গঠন করিয়া 

ও লুক্কারিত দেবমুণ্ডিগুপকে বাহির করিয়| পুনরায় 

স্থাপিত কর! হইয়ছিল। মথুরার প্রধান দেবত। 

কেশবজীয় মন্দিরটাকে সেকেন্দর লোদী চূর্ণ করি! 
দিয়াছিলেন, জাহাগার বদশাছের রাঙ্ত্বকালে বুনেল- 

খণ্ডের রাগ! বারাসংহদেব তেহিশ পক্ষ টাকা বারে 

তা নুচন করিয়া গঠিত করিয। দেল। 

সেই মলিরটা অত সুরম্য ও সুশোভন ছইয়াছিল। 

শাজাছানের ভোষ্ঠ পুর উপারম ঠাবল্বী দর! এ মানের 

চতুপ্দিকে ম্খরর-নির্শিত রেলিং করিয়া (দয়! তাঠার শোভা 

আরও বুদ্ধি কা্রয়। দিহাছিলেন। আকবর হইতে 

শাঙাছান পযন্ত মোগণ বাদশাহের িন্দুধন্মের প্রতি 

বিষ | করি, উদ্ধাকে অঠকৃল নংনে দেখিতেন। 

ফরাশী পর্যটক তণিয়্ার বজ্ন, হিন্দু প্রগাদিণের পাতি 

জন্ত ঠাঙার| অনেকেই বারাশলী ও নবুরাতে অপন্থিত 

সত শান্াবদ মহামভোপ|ধাজদগের ও বাধিক বুশ 

বরা কবরুয়। দিহাছিলেন। তাহারা সংস্থত শান্তর »ইতে 

অনেক গ্রন্থ, পারত ও উদ, ভাষার অগুধাদ করাইযা- 

ছিলেন। হ'ধা'দগেজ সমর পাঠানদলিত ব্রজধাম এক 



২৫৬ মাথুর-কথা 

গ্রকার নিরুপদ্রণ ও সমুদ্ধিশালী হইয়াছিল। তৎপুকে 

শেএশাছ বাঙ্গাগ। হইতে পাণ্তাব পর্যাস্ত বৃক্ষ, কূপ ও 

পাস্থধালা৷ সমন্বিত, সংজক্রোশ-ব্যাপী একটা রাজপথ 

কারয়া দিয়াছলেন। এহ রাজপথ দিয় বাঙ্গাল! হইতে 

নেক তীর্থবাত্রী, এমন কি স্ত্রীলোকেরা ও, কাশী, মথরা, 

বৃন্দাবন প্রভৃতি সুদুর স্থান পর্যন্ত নির্ভয়ে তীর্থ দর্শন 

করিতে যাইতেন। জাহানীরের রাজত্বকালে পীনিবাস, 

নরোত্তম ও শ্ামাননা নামে তিনজন বাঙ্গালী, বুনাবন- 

ধামে গোস্বামী, গ্রতূর। যে সকণ ভাঞ্চিগ্রস্থ রচনা! করিয়া- 

ছিলেন, তাহ! বাঙালার় লইয়। আইংসন। ১১৫৯ থুঃ 

আওরঙগজেব)নজ |পত| শাঙাহানকে বনী করিয়া দিল্লীর 

সিংহালনে উপাই হইলেন। ইনি একজন ধর্মান্ধ (গোড়া ) 

মুসলমান 'ছলেন। তিনি সংহাসনে বাঁসবার পূর্বেই 
১৬৪৪ থুঃ আহমেদাবাদে [হন্দাদদগের চিন্ত/মণ নামক 

বিষুমুর্ঠি ও তাহার মন্দির তায়! এবং তথায় গোহত্য। 

কাওয়া |হনুধর্ের গ্রাতি [বিদেষের প্রথম পরিচয় 1য়] 

তথায় একটী মস্প্দি নির্মাণ করেন। তাহার রাজতের 

প্রথম বংসরেই উড়িয্যা, কটক, মোদনীপুর গুভূতি স্থানে 

দেবমনির ভাঙ্গিবার আছেশ প্রচারিত হয়। তাহার 

রাজত্বের দশম বসরে (:৬২৯ ধৃঃ) কাফের হিন্ু!দগের 
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দবেবস্থান, চতুম্পাঠী, টোল গ্রতৃতি যধায় যথায় হিন্দুধর্শের 
ক্রিয়াকলাপের [শিক্ষা দেওয়! হইত, সে মকলগুলি 

তাঙ্গিবার আদেশ প্রচারিত হুইল। পূর্বে মোগল 

বাদশাহে! ব্াঙ্গণ-পণ্ডিতদিগকে যে বার্ধক বৃত্তি দিতেন, 

এই সময়ে তাহা বন্ধ ক'য়! দেওয়। হইয়াছিল। মাসুদ 

গিজনী সোমনাথের মন্দির ভাগ্গিয় দিলে, ভীমদেব নামক 

একজন রাঁজা তাহ! পুনরায় নির্মাণ করিঃ| দিমাছিলেন, 

তাঁছা তাঙ্গিয়। ফেল] হ্টল। এদিকে লেই সময়ে বারাপসীর 

(বশ্বন[খের এবং বিশ্ুমাধবের মন্দিরও ভগ্ন করা হইকা- 

ছিল। মধুরার উপর তাহার সরোধ দৃষ্টি অনেক দিনই 

ছিল। তিনি ১৬৬৬ শ্রী; দারা দেকো কর্তৃক মর্দ়্-প্রতারে 

নির্শিত পাঁষাধ-রচিত নুশোতন কেশবদেবের মনি প্সেংলগ 

রেনিংগুলি উৎপাটিত করিস! দিলেন। পরে ১৬৭* ত্র; 

জব্দ মুসলমানদিগের রমজান উৎসব উপলক্ষে স্বয়ং 

ঘখুয়ায় আমিয়। কেশবজীর মান্দর তাগ্গিয়। তথায় 

বসজিদ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি এই নগনীর 

নাম ইস্লযাবাদ রাখিয়াছলেন। এই সময়ে বুন্দাবনের 

গোবিম্মজী, মদনমোহনজী, যুগ€(কশোর়জী, রাঁধাবল্পভজী, 
গুভূতি দেবতাগণের মুল্য মানরগুলি তাঙগির। ফেল! 

হ্ইাছিল। 

১৭ 
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পৃজ্ারীরা, মধুরার কেশবীকে, কেছ বলেন নাথনারে, 

অগরে বলেন কাণপুরের অন্তত বুধোলি গ্রামে, বই 

গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রধান প্রধান 

দেবতাগুলিফে জয়পুর ও রাজপুতান! প্রভৃতি স্থানে 

লইয়! যাওয়া হয়। সংক্ষেপে বগিতে পারি যে, উত্তরে 

গাঞ্ধাব হইতে দরক্ষেণে আছমপাবাদ, এমন কি মেদিনীপুর 

ও কটক গর্যান্ত, এবং পূর্বে কোচবিছার হইতে পশ্চিমে 

গুজরাট পর্যাস্ত,তাহার নৃবিশাল মামাজ্য মধ্যে যেখানে যে 

গ্রাচীন হিন্দু দেবালয় পাইয়াছিলেন, সেই সমন্তই ভাঙ্গা 

অধিকাংশ স্থানে মস্বিদ প্রস্তত করিয়! দিগাছিরেন। 

তিনি কেবল মন্দির ভাঙিয়াই নিরঘ্ত ছিলেন না, হিন্দু 

কর্মচারীদিগকে বিদায় করি॥া দিয়া, লেই সেই পে 

মুসলমানদিগকে নিষুক করেন। রাজপুত ডিন, অঃ 

কোন হিন্দুর ম্থরময বান, তেজীয়ান অন্ব বা হ্স্তা 

আরোহছপের অধিকার লু হইল। ফেবল ইছাই নঙে, 

ফেরোজশাহ টোগলক্ সর্ধ প্রথমে হিনুদ্গের উপয় বে 

জিঞিয়া কয় বসাইয়াছিলেন, আকবর সামানীতি-বলে 

তাহ উঠাইয়। দিয়াছিলেন, আগয়গজেব পুনরায় সেই 

বিদেধমূলক জিন! কর প্রচলিত করিয়াছিলেন । এফ- 

দিন শুক্রবারে,ভিনি হখন ছিদীতে হী আরোহণ করি 
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ভূপ্প। মসজিদে উগাদন! করিতে যাইঠেছিলেন, ছিল 
প্রন্ারা আসি॥া, কাতর প্রাণে তাকে এই করউঠাইয়া 

দিবার জন, যুক্ত করেঃমিনতি করিতে লাগিল। তিনি 
বঠোর গ্রাণে, তাহাদিগকে হাম্তশদতলে দলিত করিয়া 

তাড়াইর দি!াছিলেন। আগুরগজেবের জীবনের ছইটা 
প্রধান ঘটনার সহিত মুরার ঘনিষ্ঠ সংশ্রধ আছে। 

প্রথম, ১৬৩৯ খঃ তাহার দো পুত্র মহক্গয সুলতান এই 

নগরীতে জনিয়াছিলেন। দ্বিহীর, ১৬৫৮ থু: তাহার 

পিত| শাজাহানেয় বিরুদ্ধে খন যুক্ধো্ভম করিতেছিলেন, 
তখন তীহার দ্বিতীৰ ত্রাত| মুযাদকে, “আমি মর 

সন্ন্যাসী হইয়! যাইব, আপনি [নংছাসন গ্রঃণ করিবেন” 

এই ছলনা বাক্যে গ্রথমে প্রতারিত কয়েন, পরে তাহাকে 

এই মথুরাতেই, নিশীখ কালে শুাবিহ্যল করয়! প্রথমে 

কারারুদ্ধ, পরে গোরালি়য়ে পাঠাইয়। নিহত করাইয়া 

সথিলেন। আমরা ইতিহাল হইতে মথুরার প্রতি তাহার 

আাংক্রাণের ছুইটী কারণঞ্জ জানিতে পারি। ১১৬৫ থুঃ 
দিশ্নি হইতে দিষাহের ঝুঁড়ির মধ্যে লুকাগিত হই! শিবাপী 

পলাই! আইসেল, তখন এই মথরাতেই তাধার পৃরব- 

প্রেরিত 1৪ ও অনুচরবর্ণ অবন্থিতি করিতেছিল। 
(শিবাজী ভাহাধের সহিত মিপিত হই! দেশে ফিরি! 
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যান। কোল ২ (গাবুল নামে একজন জ1ঠ-সরদার 

ঝিদ্তাহী হয়| সাহবাদ জেলায় উদ্রব করে,ও বাদশাহর 

(প্রঠিত ফীজঘার ও সেলাগতিদিগংক পরাস্ত ও চিফ 
কারয়া দেয়। কাজেই বাদশাহ, হিপুল বাহিনী লইয়া 

গ্বয়ং ওধল্বতে আইসেল, এবং জাঠসরদার কোকিলকে 

বনী করিয়া আগ্রা কইয়া গরিয়া, তাহার গ্রাণাণ্ড, 

ও তাহার পুত্র ও বন্বদিগকে মুসলমান-ধা্ম দীক্ষত 

করেন। তিনি সৎনামী িনুসন্্যাসী ও শৎদিগের উপর 
যে নকল উৎপীড়ন করিয়াঁছংলন, তাহ! এ গ্রবন্থের বিষয় 

নছ। বধিয়ারের পর্য)টন গ্রন্থ দেখিতে পাই,আওয়ঙগ্গজের 

গ্লাজলের দৈব-মাহাত্যা না] বুধুন। ইহার এিক 
পবিজুত1 ও উপকা|রতা বিজুক্ষণ অবগত ছিকেন। 

বেথাও জভিযান করতে হইকে, গানের কন হান্তপৃষ্ে 

মশক ভাঁরয়। গঙ্গাল সঙ্গে লইতেন। 

মাঁসরই-আল্মগিরী নামক গাহর সময়ের ইতিহ!সে 

বেখ| আছে, “বহসংখাক কন্ুচারী ঝাগাইয়া। অত স্ল 

কালের মধ্যেই এই ত্রান্তিসন্কুল স্থান্টা ( মথুর॥ ব| কেশব- 

মলির) একে বারে ধ্বংস কর! হইয়াছিল| ঈশ্ব়ের জনুগ্রছে, 

এবং এই বর্ধমান ম্হলময় বাদশাছের রাজত্ব কালে, 

পৌতদিক বাফেরদগের অনেকগুলি [িবর, অবাধে 
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বিনষ্ট করা হুইযাছিল। মুগলমানদিগের প্রভাব, ও 

ইসলাম ধর্মের শক্তি দেখিয়॥ গর্বিত রাঞ্গণের অন্তরে 

প্রধৃমিত বহ্ছি অ্লতে খাকিলেও, তাহার! গ্রচীরে 

অঞ্িত চিত্রের হায় নীরব রহিম! গেণেন। বহুমূলা 

রদ্বঘাণিক্য শোভিত ছোট বড় নেবমৃত্তিগুলি। আগ্রা 

আনীত হইল। সেখানে মুদলমানের। সেই গুলিকে 

পদদলিত করিবে বলিয়া, নবাব কুর্দি! বেগের 

মনগ্জিদের মোপানতলে প্রোথিত কর হইল।” আমরা 

বিশ্বস্ত হতে জানিতে পারিয়াছি বে, কতকগুলি অধ্যাত- 

নাম! মূর্তিকে তাছার। লই] গিগাছিঘেন। পুঙ্গারী| 

পূর্ব হইতে, হিন্দুরাজগণের গুপ্ত)রের নিকট সংবাদ 

পাইয়া, গ্রদিদ্ধ দেবমূর্তি গুলিকে ওভাবে স্থানান্তরিত 
করিয়াছিলেন। আওরজজেহ মনে করিদাছিলেন যে, 

এইরূপে গ্রতিমাভঙ্গ। ও মন্দার ধ্বংদ করি তিনি 

হিন্দুধশ্মকে সমূলে উংপাটিত করিয়া, মুদলমান ধর্ম 

ও াহাদের রাজত চিরস্থায়ী কিবেন। কিন্তু ফলে 

বিপরীত হইল। মহামতি আকবর, হিন্দুদিগের সহিত 

নিহত! করিনা, থে সমৃদ্ধ থোগণ-দান্াঞ্জা সংগ্থাপন 

করিয়াছিলের) তাহা একবারে ধ্বস হউন গেল। শি, 

রদপু$। মহারা: সরতণই তার প্রতিকৃতা 
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দারমান হইলেন। ১৭৭ থৃঃ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু 
হইলে, তাহার উত্বরাধিকারীরা গৃছবিবাদে হীন্বল হইয়া 

পড়িলেন। 

আকবরের সময় হইতে শাজাহানের সময় পর্যান্ত, 

ভক্তগণের চেষ্টায় মথুঝামগুলে যে সকল দেবমুস্তি স্থাপিত, 

এবং হিন্দুযাজাদিগের অওম্র ব্যয়েষে সমস্ত মনিরাদি 

বিনি্দত হইয়াছিল, সে সমন্তই আওয়ঙজজেবের উৎ- 

গীড়নে কোপ পাইয়া গেল। ক্মাওর্গজেবের পর তিন 

জন উত্তরাধিকারী, বাহাছুর শাহ, জাহাঙীর শাহ ও 

ফারোকাসয়ার, গৃষবিবাঁঃঘ অল্লকাল মধ্যেই জীবম. 

লীল। শেষ ঝরিলেন। ইহাদের পর, মন্দ শাহ ১৭১৯- 

১৭৪৮ থৃঃ পর্যন্ত দিল্লীর [সিংহাসনে বাঁদয়! রাত করিয়া- 

ছিলেন। ইঙার সেনাপতি জয়পুরের গ্রতিষ্ঠাত। সওয়াই 

জয়সিংহ ২য়) ১৭২১ হইতে ১৭২৮ খুঃ পর্যন্ত, মধুর 

মণ্ডরোর শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় জয়দিংহের 

সময়ে, ও তাহার জনুরোধে, মহল্মদ শাই,বৃন্দাবন ও মথুর! 

গ্রভৃতি স্থানে, পুনরায় গোবন্ধ, গোপীনাধ, কেশব্জী 

প্রভৃতির গ্রতিনিধি (নূতন ) বিগ্রহগুলি স্থাপিত করিবার 

অনুমতি দেন। জরাসংহ বুদা]বনে কয়েকটা পাষাণ- 

রচত মন্দির ও ঘাট নির্বাণ করিয়াছিলেন। জয়সিংহ 



মুসলমান যুগের মথুর ২৬৪ 

মধুযার ফেব্্াটা মেরামত করাই, তন্মধ্যে একটা মান- 

মন্দির নির্মাণ কত্বাইয়াছিলেন। তীহার দৈন্যেরা, 

বৃদ্ধাবনেয় দক্ষিণে ও মথুরার উত্তরে শিবির করিয়া 

থাকিভ বলিয়া, সে স্থানকে আগিও জয়গিংছপুরা বল! 

হয়। এই সময়ে জাঠের। গ্রবল হই়। উঠিতে ল'গিল। 

বদন সিংহ নামে একজন জাঠ-সর্দার তাহার ভরা! 

চুফ়ামধকে বিতাড়িত করিয়া, ভরতপুরের রাজ! হই 

ছিরেন। তাহারা আওরঙজেবের নৃত্থার পর মধুরা- 
প্রদেশে আধিপত্য লা করেন। বান গিংছের পুত 

হংযমল, বড়ই গ্রতাপশালী যোদ্ধ! ছিলের। বদন 

সিংহ, সুর্য মল ও তীর ভ্রাতার| এবং এ বংশের 

রাণীর! পর্য্যন্ত, বৃন্দাবন ও গোবর্ধন প্রত স্থানে অনেক 

কীর্তি রাঁখরা গিয়াছেন। জাঠদিগের সময়, পুনরার় 

হিন্দুরা দেবমুর্ সকল স্থাপিত করিতে আরস্ত করিলেন। 

এই সময়ে (১৭৩৭ থুঃ) আমেদশাহ হুরাণি, কান্মাছার 

হইতে আনিয়া, দিল্লী লুঠন করেন। তাহার সেনাপতি 

সর্দার জাহান খা, জাঠদিগের বিরদ্ধে প্রেরিত হই! 

ফিলেদ। কিন্তু ঠাংাদিগের কিছুই করিতে না পারিয়া, 

থিনি মথুর। সছরের ধনরদ্বাদি লুঠন করিয়া ও আবাল, 

বৃদ্ধবনিতা! অধিবাসীকে হত্যা! করিয়া! গেলেন। মধুর! 



২৬৪ মাথুর-কথা 

ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে মুমলমানগণ অনেক উপদ্রব 
করে দেখিয়া, কতকগুলি মন্ত্ান্ত ধনী অধিবাদী, নন- 

গ্রাম ও বাীণ| প্রভৃতি দুর দেশে যাইয়া, অট্রাপিকাদি 
নির্মাণ করিয়। নিরাপদে বাস কঠিতেন। ১৭৬৮ খুঃ 

শাহ আলম বাদণাছের উতরীর--নজফ থার লোলুপ দৃষ্টি 
সেই দিকে পঞ্ডিল, আর সেই অট্রাপিকাদি অঠিরাৎ 

ধৃপিমাৎ হুইয়। গেল। ইহার পর কিছুকল মধুরা- 
প্রদেশ পিদ্ধিয়। ও তৎপরে মহীরাধ্রদিগের অধীন হয়। 

খৃইীর অষ্টাদশ শতাঁবীর শেষ ভাগে, বুন্দীবনের চীর্ঘাটের 
উপর, অহল্যা বাই একটা সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাই! 

দিয়াছিলেন। ইহার পর ১৮৯৩ সালে ভরতপুয়ের 

রাজাদিগকে পরান্ত কঠিয়। ইংরাজগাণ মথুবাম্তল 

নিজের দখলে আনেন। 

১৮*৮-১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত মথুবামণড:ুল কোন গোল- 

ঘোগ ঘটে নাই, লোক বেশ শন্তিতেই ছিগ। এই 

সময়ে সিপাহীবিদ্রোছ আর হুইল । ১৮৫৭ সালে 

৩*শে মে তারিখে, যখন তথাকার ট্রেঙ্গারী হইতে 

সাঁড়ে চারি লক্ষ টাক! গোঁশকটে করিম আগ্রা পাঠান 

হইতেছিল। তখন রক্ষী নিপাহীগ:ণর মধ্য হইতে 

একজন “ছলিঞার সিপাহী” বলিয়! চীৎকার করিয়। 



মুদলমান যুগের মথুর! ২৬৫ 

উঠিণ, এবং তহক্ষধাৎ একটী বদুকর গুলি আলির 

অধিনারক লেপ্টবাণ্টকে চিরতরে ধরাশায়ী করিণ। 

সঙ্গে সঙ্গে সিশাহীগণ কর্তৃচ সমস্ত ধন তাগ্ারই লুষ্টিত 
হইল তাছার পর তাঁহার! ছইদিন ধরিয়া, মথুরাঁর আদা- 

লত-গৃছ ও সয়কারী দলিল-পত্রাদি পোড়াইয়! দিণ, 

এবং গ্রেলধানার কয়েদীদিগকে খালাস করি দিয়া 

দিল্লীর দিকে চণিয়! গেল। এই ময় হইতে মথুরার প্রধান 
ধনী শেঠবংশীন লহদি?, ও শর কয়েক জনমন্রান্ত 

লোক, ইংরাঁঞ্গের পক্ষে থাকি, দেশবাসীধিগকে ও 

ইংরাঞদিগকে সাহাযা কগিতে লাগিগেন। কলেক্টর 

থর্ণছিল সাছেব মথুরায় আদিয়া, বিপ্রোধীগকে দমন 
করিতে চেষ্টা করেন) পরে আগ্রর চলিয়া বান। 

ইঠার পর ২৬শে লেপ্টে তারিধে ধিদ্রোহীরা। পুনযার 

মধুরার ফিরিয়া আয়া এক সপ্তাহ কাণ মথুধার নগর" 

বাগীদিগের উপর উপদ্রব করিত আরস্ত করে। তাহার! 

বৃন্দাধনের দিকেও অগ্রগর তইতে উগ্ঠত হটাছিগ, 

কিন্তু হী] দিং নাঘে তাহাদের দলপত, এইটা দেবতা 

ধিগের পবিত্র স্থান বপিয়া, তাছাদিগ:ক এ হুক 

হইত শিরন্ত করি॥। রাখেন। ইহার পং অন্ধ 

মদে ধর্ণছল লাহেব, আগ্র। হইতে সগৈন্যে ফিগিয 



২৬৬ মাধুর-কথা 

আসিয়া বিভ্বোধীদিগকে একেবারে দমন করিয়! দিলেন। 
১৮৫৮ থুঃ সেপ্টেম্বর মামে গুনয়ায় শাস্তি স্থাপিত হইল। 

১৮৫৯ থুঃ ডিসন্বর মাসে গবর্ণর জেনায়েল স্বরং যায় 

তথায় দরবার করেন, এবং লছমী টা শেঠ ও 

হাতরসের রাজ| গোবিন্দ লিং প্রভৃতি) বাহার! ইংযাজের 

সগঙ্গত। করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে খোপধুক উপাধি, 
উপঢৌকন ও আায়ীর প্রভৃতি গ্রদান কঠিয়। সন্মানিত 

করেন। 

১৮০৩ তীষ্ান্বে মখ7া প্রদেশ ইংরাঁজঅধিকারে 

আসবার পর হইতে, মথুরাসহর অপেক্ষা! বৃদদাবনে 
আধকাংশ বহমুলা নুরুম্য দবান়গাল [নার্শত 

হইয়াছে। কৃষচজজ সিংহ (লাবাবাবু), ননকুমার 

বনু, ফালীগ্রসাদ ঘোষ (কাঞ্গাবাবু ) মছারানী হর্দধয়ী 

গুভূতি বাঙ্গামী, টিকারীর রাণী, নাভ|, গোয়ার, 

জয়পুর গ্রভৃতির রাজারা, এমন ক ম্থরার গ্রধান বণিক 

লছমটাদ শেঠ ও তাহার ছুই ভ্রাতা এবং হক্ষোয়ের 

জয়ী মাহজীর। পর্যন্ত, বুন্নাবনধামেই তাহাদের কী 

রাখিস! গিয়াছেন। 



বর্তমান যুগের মখুরা 

আমাদিগের পুরাণ ও শাস্ুগ্রন্থমধো। গুষ্কলাবত, 

তঙ্গশীলা, বিদিশা, প্রয়াগ, অংযাধ্যা ও বারাণী গ্রন্ৃতি 

যে যকল গ্রাচীন নগরের নাম গা যা, মথুর। 

নগয়ীটী ভাহাদের অনাতমা। রামাযণে লিখিত 
মধুদৈত্যের নিবাস মধুপুরী বা মধুধন নামক স্থান্টী 
বর্তমান মধুর] সহর হইতে দাক্ষগ-গশ্চিমে প্রায় আড়াই 
ক্রোশ দুরে অব্িত) যমুনা নদী হইতেও সেই গানটা 

বছদুরে। সেখনে কোন কারো শত্রুর নগর স্থাপন 

করিয়াছিলেন কিন] বলা! যায়না। বর্তমান মুর 

লছর, হমুনার পশ্চিম তীরে কোন্ মময় হইতে স্থাপিত 

হইয়াছে, তাহ! ঠিক জানা যায় না। গুবে হরিবংশে 

আময়। দেখিতে পাই যে, রামচন্ত্র ও তাছার ভাতার 

শর্গায়োহণ করিলে পর, ভীমদের নামে গোবধধনের 

একজন রাজা, এই স্থান আধকার করিয়া াঠার নগরী 

স্থাপিত করিয়াছঞেন। হৎপয়েই হরিংধশ আয়ও 

দেখিতে পাওয়া বায়) 

পক্ষোং গ্রচারছলং হষ্টগুজনানুতং। 

দামনীপ্রয়ংহধং গর্গরোদরনশ্বনমূ 



২৬৮ মাথ্র-কথা 

তক্রনিত্রাববলং দধিমণ্ডার্্মু তক | 

মন্থানবলয়োদগারৈ গোপীনাং জনিতশ্বনং | 

অর্থ_পনুরমা-গোচীরধ-ভূমি-বছল, হষটপুষ্'জনাকীর্ণ, 

গো-বন্ধন-রজ্জুসফুল, গর্গর-শব-বন্ধৃত, ঘোলন্রাব-বন্থল, 

দধিমণ্ডের দ্বার দিক্-দুণ্তিক(, এবং মম্থনকালে গোগী- 

গণের বলয়শবে মুখরিত মথুরা নগর।” উপরিউক্ত 

বর্ণনা তইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, তৎকাঁলে এ স্থানে 

গোপগধই ব্ছুলভাঁবে বাঁদ করিত। কেহ কেহই বলেন, 

দধিমন্তঃনর মথ ধাহু হইতে মথুবা শব সমুৎপন্ন 

হইয়াছে। 

ভাঙার পর যধন ঠৈনিক পরিবাজকের এ স্থান 

দেখিতে আইসেন, তখন তাহার! এ স্থানকে বৌদ্-প্রধান 

নগর বলিয়া! গিয়াছেন। তাহারা এধানে বিংশতিটী 

সজ্বারাম, ও মৌদৃগলায়ন, সারীপুত্র, আনন্দ ও রাহুদ 
প্রড়তি বুগ্ধদেবের সাক্ষাৎ শ্য্যিগংণর নামে ও উপগুধ্ের 

নামে, কতকগুলি শ্তপ দেখিয়। গিয়াছিলেন। এখন 

সযের ভিতরে অনেকগুলি স্ত.প বা টিলা, অধিবাসিগণের 
আবাদ ভবনে ও দেব-মন্দিরাদিতে আবৃত হই! 

গিরাছে। তবে সহরের বাঁঞিরে গেলে, কয়েকটা উচ্চ 

উচ্চ মৃত্তকার টিলা, আজও দেখিতে পাওয়। ঘার। মধু 



বর্তমান যুগের মথুরা ২৬৯ 

শন হইতে বৃন্দাবন যাইবার ছোট রেলপথের উত্তয় 

গার্ে, এইরূপ টিজার অভাব নাই। বলিতে ক, এখানে 

বত মৃত্তিকার স্তুপ দেখিয়াছি, পর কোথাও তাহ 

(দথ্য়াছ ঝরিয়া মনে হয় ন1| (১) সেই টিলার গানে থে 

সকল গাযাগ বা ইষ্টক'রচিত পরিক্রমাগথ, বেষইপী, 

সোপান ও শুস্ত এভাতি ছিল, দেগু!ল কালবশে বা 

মুজমানগণের উপদ্রবে সিয়া গিয়াছে। কোথাও ঝ| 
নিউ শীাীশীশশীশিটিটি 

১) বৌদ্ধগুধান দেশ সকলে, অনেক স্তপগেধতে পাওয়া 

হা়। পাল ভ।ষায়সপের প্রতিশন থুপ, [সংহরে ডাগোবা, 

বন্ধ ও গ্তাম দেশ পাাগোডা) দেগালে ঢৈত্য। মথুহা অঞ্চলে টিন! 

বলে। বরাহ পুয়াণের ১৬৯ অধ্যায়ে ১৫, )৬, ১1 গ্লোকে 

জাছে--“মথুযার অনন্তর স্থান মধ্যে প্রাথত]াগ, বা আন্তর-মৃত 

দেহ এখানে সৎকার বাদাহ করিলে।বা অগ্রস্ত্রগাহকর! আন্ 

এখানে প্রোথিত করিলে, যত কাল দেহীদগের অঙ্গ নুয়্ার 

জর্চচন্ত্রে থাকিবে, কাল পর্যন্ত তাহার বাথ লাত 

করিবে।” ইহা ৪ইতে বুঝা যায় যে, কেবল বৌদ্ধে।। নে, 

তাছাদের দেখাদেধি হিন্দুরা পর্য্যন্ত এখানে আগ্ি সমাহিত 

করিতেন। আলিও সে প্রধ। দুঢে নাউ । দুরদেশে মৃত বৈষবের 

চিতা জানব এখানে আনিয়া, আজিও প্রোখিত করিয়া) তাহার 

উপর ছতজী বা তৃঈমীম্জনর্দাণ করা হয। এখন দেগুলিকে*নমাজ 

বা সমাধি বলে। ছতীর ছিতজ রাধাকের 671 জাত থাকে। 
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স্থানীয় লৌকেরা ধ সকল প্রন্তরাদি লই্র1 নিজ নিজ 
বাসভবনের উপকরণ করিয়াছেন। কতকগুলি টিলার 
উপর ছিনু-দেবমন্দির নির্দ্ঘত হইয়াছে। মুতরাং 

'সেগুধি বৌনযুগে ফোন্ টিলা! ছিল, তাহ! জানিবার 
উপায় নাঁই। 

এক সময়ে টিলাগুলি যে ছুই তিন থাকে উপরে 

উঠিয়াছিল, তাহা আজিও দেখিলে বুঝ| যাঁ। পয়ে 

ময়! একে একে তাছার পরিচয় দিব। 

মথুধার উত্তরে অদ্বরীশ টিলার নিকট হইতে নগরী 
বেন করিয়া! একটা মুখয় উচ্চ প্রাচীর মথুরা-সছরের 
দর্ষপে হোলি দরজ| পর্যান্ত আদিয়াছে। সেইটি 

কোথাও ছুই তিন তলা পর্যান্ত উচ্চ, কোথাও তৃথিয় 

সহিত সমতল হইয়। গিয়াছে। লোকে এটটাকে 

থুল্কোট' ব| মৃত্প্রাীর বলে। বোধ হয় হিন্দু 

রাজাদিগের আমলে, শত্রর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার 

জন্ত এই প্রাচীরটী নির্দিভ হইয়াছিল। এখনকার লোকে 

সেটার সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখেনা । এ নগণীর 

বৃন্দাবন, ভিগ, ভর্তপুর ও হোলিনামে চারিটা দরওয়াজ| 

'সাছে। কলিকাতা দক্ষিণে যেষন গড়ের মাঠ, মথুরার 
বক্ষণেও সেইরূপ হ্বিস্তীর্ঘ মহান) তাছার মধ্যে আদালভ 
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গৃছ, যাঁদুধর, ভিট্োরিয়া-উদ্ভান ও সাহেবদিগের বাড়ী। 

সহরের ভিতরে [হন্দু ও মুসলমান অধিবামিদিগের বাস, 

এবং অধিকাংশ দেব-মন্দির স্থাপিত আছে। গ্রাউস, 

সাহেব তাহার মথুরা-বিবরণে লিখছেন যে আকবরের 

পূর্ববর্থী কোন বাটা ব! প্রাসাদ অধুনা পাওয়া যায় কি 
না লন্দেছ। যাহ! কিছু পুরাতন ভ্রালিকাদি ছিল, 

১৮০৩ শ্রী: ৩১শে আগস্ট তারধের মধারাত্রির ভীষণ 

ভূমিকম্পে ভূমিনাৎ হইয়! যায়। ইংরাজ আমলে যে 

ঘিতলা বা ভ্রিতল বাটী নির্ঘত হইয়াছে, তাছার নীচে 

দোকান-ঘর, ও উপরে লোকের বাদ। কয়েকটা প্রশস্ত 

রাস্তায় ল্মীচাদ শেঠের ব্যয়ে পাথর বদান হইয়াছে। 

অবশিষ্ট পথগুলি প্রাচীন ছিনদু সহরের স্তার গলি ঘু'্ি 

ও অক! বাক|। বাধু ও আলোকের পথ অনেক 

স্থানে নিরুদ্ধ | এখন মিউনিনিপালিটা পথ ঘাটের কিছু 

কিছু উন্নতি সাধন করিতেছেন। হমুনাতীরে সহরটা 

গ্রায় দেড় মাইল লম্ব| পরপার হইতে সহ্রটীকে দেখিতে 

বেখ নুদ্দর দেখায়। তবে বাটীগুলিয উপর শিখর ব 

চূড়া নাই বহিয়া, বারাপলীয হায় তত মনোরষ নছে। 

এবার জাদর! দধুরার ঠাঁকুর-লমুছের পঞ্চ দিব। 

বন্াধনের গোস্বাদীর! বলির! থাকেন যে, (২৪ পৃঠায় 
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দেখুন) গ্রাক্কফের গ্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরামলে কেশব- 

দেব, তৃতেশ্বর ওভূতি যোঃটা দেবদেবী মুর্তি স্থাপিত 

করিয়াছিলেন। এ হজ্জনাভের বিবরণ কিন্তু বরাহ পুরাণে 

নাই। স্কন্দ পুরাণে কেবল, তংপ্রতিষিত গোবিন্দ ও হরি 

হুইটা মাত্র নাম আছে। চৈনিক গপরিবাজক হিঃ" 

সাংয়ের হমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাই, গুপ্তবংশীয় »আাট ন্র- 

সিংহগুপ্ত বাকাদিত্যের পুত্র (৪৮৫ খুঃ) বজ্রনাম একজন 

রাঙকুমার, নাঞ্দার বৌদ্ধ মঠ কয়েকটা হুদৃশ্য মন্দির 
[নর্দাগ বরেন। [তান মথুরা অঞ্চলে কন দেবমানর 

স্থাপন করিয়াছিকেনে কি না, গ্রকাশ নাই। এভ্ 

গুগ্তংশীয় কই, পুরাণ মধ্যে হজ্নাভ হইয়াছেন কি না, 

বলিতে গারি ন1। তব নামের বেশ মিল আছে। 

মথ্রা বৈষণব-প্রধান সহর। মথরার চোবের 

ন্য়িলিথিত (শাক এখানকার দেবতাখলির এই 

তাঁলব। দিয় থাকেন। 

“ভৃতেশ্বয়ঞ বারাহং কেশবং তান্করং ফ্রবস্। 

দীর্ঘাবকুধ্চ বিশ্রান্তিং মছাবিদেস্বরীং তথ 
মথ্যায়াং দরে! দৃষ্ট। সর্বাপাপাদ্ বিসুচাতে।” 
ইহাদের মধ্যে কেশবজী, দীর্ঘবযু, বিশ্রান্তি ও বরা 

«ই চারটা [বসুমুর্ি। ভৃতেশবর শবারজ)তাস্কর সুর্ধ/দেব, 
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ধরব বালকমুতি, মাবিদ্তার তিনটা নারীমুর্তি। এখানকার 

দেবমুত্তিগুণ্কে প্রথমে গিজনীর মামুদ, পরে সেকেন্দর 

লোদী, এবং শেষে আওঃজজেব,তিন্জনে তিনবার নিঃশেষ 

তাবে ভাঙগিরা দিয়াছিলেন। সুতরাং যে মৃত্তিগুলি এখন 

বিদ্বমান আছেন, সেগুলি যে ম্পূর্ণ নুতন মৃত্ি, তাহ। না 

বাললেও চলে। বুনাবনের স্যার এখানে গাধাকৃঞ্চ মূর্তির 

প্রাধান্ত নাই। এখন ইংরেজ কমল হইতে কয়েকটা 

রাধার মুর্ধি সংস্থাপিত হইমাছে। 

(১) কেশবজী-ইনি মথুপার প্রধান দেবত। 

পুরাণে কেশব নামোৎপন্তির এইরূপ বিধরণ পাও! বায়; 

--দেবতাঁর! কংদের দ্বার উৎপীড়ত হইয়া, ব্রদ্ধাকে সঙ্গে 

লইঃ] বিষুঃর সকাশে যাইয়। স্তব করতে লা'গণেন। স্তবে 
তুষ্ট হইয়া, বিধু তীগাদিগকে একগাছি কৃষ্ণ ও একগ্লাছি 
শ্বেত কেশ দিয়া বলেন যে, এই কেশ হইতে আমি 

কষ) ও বলরাম নামে বনুদেবের দুইটি পুত্র ৪ইর| জম্মিব, 

তা॥1রাই কংদস বধ করিবেন।” এহরুপে কেশ হইতে 

কফের উৎপত্তি বলিয়! তা$ার কেশব নাম হইয়!ছে। (২) 

ঞবং সেই জন্য ইহাকে 'কে্শাধভার' বলে। 

(৭) বিুযু্ি, ঢারিহত্তে শঙ্খ, চক্র, গদ1 ও পনের অবস্থান- 
ভেঙ্গে কেশব, আাধবও বাহুণের এষন কি গো'বণ, হয়ি, কৃ 

৯৮ রি 
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কেশবদেবের মুর্তিটী চতুভূজ বিজুমুর্তি। ইহার দক্ষিণাধ: 
হস্তে পন, দক্ষিণোদ্ধি হস্তে শঙ্খ, বামোর্ধ হুস্তে চক্র ও 

বামাধঃ হুস্তে গদা। উভয় পার্থে দুইটি সঙ্গিনী বা পার 

দেবতা, দক্ষিণে লক্ী ও বামে সঃস্বতী। যে ্তুপের 

উপর কেশবদেবের মন্দির প্রথমে স্থাপিত ছিল, সেটা 

প্রা ৩* ফুট উচ্চ চতুক্োণ স্তপ। লম্বে ৮3*ফুট, প্রস্থ 

প্রীতি চব্বিশ রকম নাম হয়। ততিন হিভুজ। অই্টভুজ, বিংশতি 

ভঙ্গ পর্য্যন্ত বিষুদুর্তি দেখিতে পাওয়] যায়। মধুরাতেই অষ্টাব 

গোপাল ও গরুড় গোবিন্দ ষুর্ঘি দুইটি অষ্টভুজ। ("বিকুমূর্বি 
পঠিত" পুস্তক দেধুন)। কেশব শবের অপর জর্ব কেশ-বছল 
বাক্কি। আবার "কে" জলে, “শব ইব তিষ্ঠতি" অর্থও কেড ফেহ 
করেন। কম্চ (বঙ্ধা) ইশশ্চ (শিব) তৌ বরতি (দমরতি), 
ধিনি ব্রহ্গা ও শিবকে দমন করিয়াছেন, এরপ অর্থ৭ হয়। 

চৌঁবে ঠাকুরের] এই চতুতুজ কেশ মুর্তিকেট 
কিষণজী মহারাজ্জ বলেন। যদ গুপ্তরাজাদিগের সময়ে বাপরে 
বৈষবপুরাখগুলি সত্যই রাচত ছুইয়া থাকে, তাহ| হইলে 

এই কেশব নাষে ঢতৃতূজ বিষুমুর্ধি দেধিরাই। কংসের 
কারাগারে হীকৃষ) চতুতু জ 1বফুকপে অবতীর্ণ হইয়াঞ্িজেন বল্যা 

আধ্যান রচনা করিয়া! থাকিবেন। গুপ্তরাজাদিগের স্থাপিত 

ফেশব মু্িটিকে মাষুদ গিজনি আট করেন। পরে হিন্দুরা 
নূতন ছে কেশব মুর্তি বসান, তাছাকে জাওরগজেহের উপন্রং 
বুধোলী ব1 নাধন্ায়ে পাঠান হয়। ভাছাধ পর অশর একট 
কেশবধুর্ঠি এখন স্থাপিত হইাছে। 
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১৫৩ ছুট, এটা ছুই থাকে উঠিরাছে। উপরের থাকটা 
অপেক্ষাকৃত ছোট । উপরের থাকেন চারিকোথে 

চারিটা ছত্রী বা গদুজ [ছিল। এক্তপটকে দাধারণে 
কাটর৷ টিলা বলে) কাটরা শের অর্থ বাজজারব! সরাই। 

আওরঈজেব, ১১৭১ খ্রীঃ, ইছার উপর যে কেশবদেবের 

মনিরটা ছিল, তাহ। ভাঙ্গিয়! তাছারই উপকরণ লইরা ১৭২ 

ফুট হস্থা,৬১ছুট চওড়া/গ্রা় ৪০1৪৫ ফুট উচ্চ একটা মন্দ 

[নস্মাণ কারদা দিয়াছেন। মসজিদটি কারুকার্ম্যহীন 

সাগাসদা ধরণের তিনটী গথুধ-বিশিই) তবে খুব উচ্চ 
বঙ্গিয়া বহুদূর হইতে দেখ! যায়) নাম ভূন্বা। মন্দ 

আজিও মদাজদের পশ্চাৎদিকে পূর্ব হিনুমন্দিরের ভিত্তি 

গ্রহ ত দেখিতে পাওয়া যাম়। মথুধার চৌবের। বলি! 

থাকেন যে, ঘাপর যুগ এই টিল'র় উপর কংসের কারা. 

গারে শীর্ণ চতুকু'গ বিষুযধূপে অবতীর্ণ হইয়াষ্ছিলেন। 
গেই ভগ |ছন্দ-মা'লার্টা নির্পাণে র একটি ইতিছাস আছে! 
আকবরের জীবিত কালেই বুনলথণের রাজা বীরাসিংহ 
দেব, আইন-ই-আকৃবনী-রচরিত| বিপক্ষ আবুল ফজলকে 
হত] করির, শাহজাদা সেপিমের গ্রীতিভাঙজন হুন। 
পরে তান হখন, জাহালীর নাষে [নংহাসনে উপৰি 
কইলেন, তখন বীসংহদেব, জাহাদীরের অনুমতি লই 



২৭৬ মাথুর-কথা 

তংপূর্ববর্তী ভগ্গ্রায় কেশবদেবের মন্দিরটীর স্থানে, 
তেত্রিশ লক্ষ টাক! বায়ে, একটা শিল্পকল!-বভৃষিত, 
পরমরমপীয় মন্দির গঠন করিয়া দেন। বীরসিংহ- 

নির্শিত মনিরটা এতই হুনদর হইয়াছিল যে, তাহার 

শোভ। দেপিয়া ট্রভর্ণিয়ার, বর্ণিয়ার, মানুধী প্রভৃতি 

ইউরোপীয় পর্যটকের পর্য্যন্ত, বিশেষভাবে গ্রশংস! করিয়া 

গিরাছেন। আওরঙ্গজেবের জো্ঠ ভ্রাতা উদারচেতা দারা 

সেকো, ইহার চতুর্দিক বেন করিয়া! একটা মর্ম 

নির্মিত রেলিং বসাইয়। দিয়। ইহার শোভ1 বর্ধন করেন। 

এই মন্দিরের পার্থ দিয়া পুর্বে যে খাল প্রবাছিত 

₹ইত, সেটা বছকাল হইতে মজিদা গিয়াছে, ও তাহার 

কিয়দংশ, দিল্লী যাইবা রাজপথের মধ্ো পড়িয়। গিয়াছে। 

কানিংছাম সাহেব, তীঞছার আর্কগলপিকেল সাডে 

পুস্তকে লিখিয়ােন যে, এই কেশবজীর মনিকে কেন 

করিয়া, চারিদিকে চারি পাচ মাইল স্থানের মধ্যে তৃ'ম 

খনন করিয়া, বৌদ্ধ ৪ দৈনদিগের অসংখ্য ভগ্রাবশেষ সবল 

দেখিতে পাওয়! বাইতেছে। ন্রাং অতি প্রাচীনকালে 

যে জৈন ও বৌদ্ধদিগের এখানে বিশেষ প্রা্ুর্ভাব ছিল, 

তাহ স্পষ্টই বুঝ: যায়। তিনি একবার (ড0]. 1) বলের 

বে, এই কেশবজীর শু পটী [হযসথলাংয়ের বর্ণনাহুনারে 
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উপগ্'গ্রব বিচার মধো স্থাপিত বৃুদ্ধ'দবের কেশ ও নখ 

স্টপ ছিল। পরে ($01-য) বলিয়াছেন যে, দেই 

কেশ ও নখ ন্ত,পট ঘমুনাতীরে কেল্লার ভিতর ছিল। 

(১) মামরা মথুবার যাছঘরের বর্তমান কিউরেটার 

পপ্তত রাধাকিষ? রান বাহাঁতুরুকে পিজ্ঞন। করাতে 

ঠিনি বলেন যে, এই কেপবনীর স্তপটি পূর্বে উপ- 

ওপরের বিচার ছিল বণিঝা ভাঙার ধারগা। থৃীয 

১ম শতান্ীর গ্রীক এতিহাদিক 00120. এট মথ্রাকে 

1510501)0% এবং র্োষঙ্ক উতিহাগিক [1100 

এ স্থানকে 011501)00 বণিষাঠেন। কেহ কেছ 

কেছ বলেন, এ উভয় নামই কেশবপুর বা কুঙ্ণপুর 

নাঁমের অপত্রংশ, অথব1 এপানে বুদ্ধদেবের কেশ ছিল 

বলিয়। কেশপুর নামও ভইতে পাঁরে। আরদিও লোকে 

2 পলীকে কেশবপুর মল্ল। বলি থাকে । আমর! 

পৃর্বং বলিয়াছছি যে, কেশব শ্বটী কেশ শন হইতে 

টংপন্। বরা পুরাণে ১৫৬ অধ্যায়ে ৯ম শ্লরেকে দেখিতে 

পাট, বরাহ্ছছ্েব যেখানে ভেশ পাতন করিয়াছিলেন ও 

৯ বাল সাহেব কর্তৃক অনুদত ধিয়ান্পাং পৃ্তকের 

(নৃতন সংস্কঃণ) ৭1 পৃষ্ঠায় নখ ও কেখ তপের বিবরণ 

পাইবেহ। 



২৭৮ মাথুর-কথা 

ঝেণী দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সে স্থানের নাম কেশ 

ঘাট। অপরদিকে, শাক্তদিগের মতে দৃক্ষতনচা! সভীর 

কেশ পড়িয়াছিল বলিয়। ইঞচার নিকট কেশিনীনামে 

পীঠস্থান হইয়াছে । শেষ হু্টটী, কেশীঘাট ও ক্ষেশিনী 

দেবী-_বুন্নাবনে অবস্থিত। সেযাহা হউক, বুদ্ধদেবের 

কেশ [ছগ বলিয়াই হউক, অথব| ছিন্দুদিগের কেশবণী, 
বরাছ দেব ও সভীর কেশ-পতন জন্তই ছউক, 

এ অঞ্চলে যে একটা কেশদংস্থট ব্যাপার ঘটিরাছিল, 
তাহাতে সলেছ নাই। 

আমর! গুপ্তযুগের প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, ১৮৫৩ থুঃ 

প্রত্ুতববিৎ জেনারেল কানিংহা!ম সাহেব আওরঙ্গজেব 

নির্মত মস্তিদের গ্রা্গণ হইতে একখান! শিলালেখ 

পাইয়াছেন। (১৬৩ পৃষ্ঠায় দেখুন) তাহার যাহুধরের নব 

9১51 তাছাতে [লেখিত আছে-_“মহায়াজ শপ 

প্রপৌক্রন্ত মহারাজ গ্রীঘটোত্কচপৌত্রস্ত মহারাজাধিয়া 

অচন্জ্রগুধপুত্রস্ত মছারাজাধিরাজ শ্রসমুদ্রগুধস্ত পুত্র 

হত্রদবাং সমুৎপঞ্জেন পরম ভাগবতেশ” এই পর্যান্তঃ 

লিখিত আছে। ইহার পর যাহ! লিখিত ছিল, তাং 

পাথরখানাকে মানানসই করিবার আন্ত ভাঙ্করের 

ইটিং| ফেলিয়াছে। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে 
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পারি যে, সেই পুত্রের নাম চনত ছিতীয়। তিনি কি 

করিয়াছিলেন, মেইটা মাত্র জান! নাই। 

তবে শিলালেখ হতে আময়। জানিতে পায়িতেছি, 

তিনি 'পঃম ভাগবতঃ অর্থাং বিষুডক্ত ছিলেন। সেই 

জন আমর! অনুমান করিতেছি যে, সআট চন্রগ্রদ্ধিতীয 

উপগুধ-ির্মিত বৃদ্ধদবের কেশন্তাগর উপর, আথব। 

পার্্ব কেশব নামে বিষুমুত্তি স্থাপন করিয়া! থাকিবেন। 

মনির গাঙে চন্ত্রামোৎকীর্থ বিষুধ্বর-দি্ীর লৌহ 
স$ট| তিনিই গ্রোধিত করিয়া থাকবেন। গথঠব- 

বিদেযা এবিষয়ের মীমাংসা করিবেন, আমি 

তী্থধাতী ম'আ। (১) 
পাশপাশি 

১। দাক্গিণাতো,-যেখাদে মূদলমানদিগের ততটা! উপস্ধ 

হয় নাই অনেক দেবমনিযে এক একটা দাজ বান আজিও 

তোখিত হছিয়াছে। উড়িয্যায় জগমাথ দেযেয়। ও তুবনেশবরের 

মানয়েও এরণ গড় জান্ে। উড়িয়া পাণ্ডার] যাত্রীকে 

ল।1 14? হখা কর? বলিয়া প্রণায করিতে বলেন। বরাংপুরাণে 

১৬১ অধ্যার ৬৬ শোকে *কুষপৃজিত হুশিখয। লৌরডময় অস্তো- 

কে (করেকটি তক) প্রণাম ও প্রথা্ষণ করিবার বিধান 

আছে। লৃত্ধয়াং হথখুযাতে যে দুই একট। পরিজ ভর পৃজা 

২5, তাহ! নিংলংশয়ে বুষা। গেল| তবে সে স্থল! অশোক, 



২৮৭ মাথুর-কথা 
আরও একটা কথ] এই যে, বরাহপুরাণে ১৫৮ 

অধ্যায়ে ৭১৯ম (শ্রাকে দেখিতে পাই--গ্ষেপ্সন অচ্ছিন 

বন্ধের বর্তিকাঁযোগে খ্ৃতপূর্ণ পাত্রে করিয়! কেশবের 

সমক্ষে গ্রদীপ গজবিত করিয়া দের সে ব্যক্তি অন্তে 

পঞ্চযোগ্ন দীর্ঘ, পঞ্চ যোব্রন আয়ত দীপমাল-মঙ্িত 

বিমান লাভ করে।« চৈনিক পরিত্রাজকের! বলিয়াছেন 

যে, বৌদ্ধ স্তুপগুলিকে দীগমারার বিভূষিত কর! 
চইত। কেশবমনিরে এইনূপ দীপদ্দান প্রখাট! 

হয়ত, বৌছদিগের অনুকরণ তইলেও হইতে পারে। 
জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৬২ খুঃ কেশব- 

মন্দিরের মন্নিকটে একটা অতি প্রাচীন কূপের তির 
হইতে ৪ ফুট এ+ ইঞ্চি উচ্চ বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মৃষি 

পাইয়াচিধেন। দেইটী এখন লক্ষৌ মিউজিঃমে আছে। 

তাহার পাদপীঠে গুপুক্ষরে লিখত আছে যে, ২৩৯ 

গুপাবে (৫৫ ধৃঃ) জগভট্রানাম়ী কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু 
সে মৃষ্ঠিটকে হশোবিছারে দান করিয়ছিন্লে। যশ 

নামক মহাস্থবির উপগুপ্রের গুরু ছিলেন, তাহ! আম] 

চম্্রগ ব| অন্ত কাহারও জয় বা বিকুিজ কি লা, ঠিক 

বলিতে গারি না। দলীয় সেই ভভ্ের কথাটা] গগতয়াজাগণের 

বিষয়ণে দিয়াস্ি। ১৭১ পৃষ্ঠার দেখিযেন | 



বর্ধান মুর ২৮১ 

পূর্বে বলিয়াছি। সুতরাং আমর! অনুদান করিতে পারি 

যে, মধুধার অশোকের পূর্ব ঘের নামে বিহার ছিগ, 

তথায় ব্রাঙ্গন্যধর্্বাবলম্বী ৫ম গুধীনআা) সক ৫:থর দম: 

পর্যস্ত বৃদ্ধমৃত্তিুলি স্থাপিত হইভ। সাহে:বধ| অঃঘান 

ক রুয়াছিলেন যে, কেশবদেবের মণ্দিগটি হয়গ একট 

অ(দি বৌদ্ধবিহারের উপর দক্তারমব আছে। সংশয় 

ঘুগইবার জন্ত, ১৮৯১ মালে ডাঃ ফু।ার সাছেৰ মন্ঞিদ 

হতে ৫* ফুট দুরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে ৮* ফুট লম্বা, 

২৪ ফুট চওঢা, ২৫ ফুট গভীর খাদ খনন করিয়! পরীক্ষা 

করেব। [কন্ত তাছার তিঠর ৪ইতে রাঙ্গা দেবাগধের 

কিছুই পাগুয়া গেল না। কেবল বছুনংখাক বোন্বস্থপের 

ধ্বংমাবশেষ মিলিঠে লাগিল। ২* দুট তৃথির পিয়ে একটি 

বোদ্ধগ্ত পের পাদাপরচিহ গোধ।কার পরিক্রম। পথ পাও1| 

গেল। সে সকণ বড় বড় লাল পাগলা মধো এছ- 

খান| পাথ:রর গায়ে খোদিত লিপি পড়া জান! গেল যে, 

সংবৎ ৭৬ সালে কুশানয়াঙ বমি এই % পটটি:ক দেরামত 

করিজাধিলেন। উপরে অবহিত মগ পদের ইই চনহ 

কিটা, সেই গ্তশের পরিক্বন] পথের উপর রহিরাে, 

এবং মধ্থল দির| পরিক্রমা পথ পিয়াছে বনি, সমস্ত. 
সপটি বা পথট বাঠির করিতে পারা গেল না। 



২৮২ মাথুর-কথা 

বলি নামান্কিত সেই শ্িলালিপিখানি মুদ্রিত হয় নাই। 

আর পাণুভ র'ধাকিষণ রায়বা॥1দুরও বছ অনুসন্ধানে 

তাহা খুজয| পান নাই। তথাপি জান! গেল ধে, কনিষ্ক 

ও হবিদের মধ্যবর্তিক'লে বদিষ্ক নামে একজন কুশান- 

সম্রাট মথুরায় ছিলেন। তবে কথিভ-স্থানে একট! 

শৌমাদ্ছির চাকের মত গর্ভ করা ইষ্টকময় তুপের ব 
গ্রাচীরের অবশ্ষাংশ এখনও সত্যই রছিয়াছে। সেটাকে 

ষ্ঠ শতাবীর পূর্বের বলিয়। মনে লাগেলা। ভোগেল 

সাছেব বলিতেছেন, এখন (১৯১৭ খুঃ)ফুরার সাঞ্েব- 

ংণিত দেই গোলাকার পরিক্রম-পথটা কিছুই পাওয়া 

যাইণ্ডেছে না। সেস্বানের অনেকট। উপরের দিকে, বড় 

বড় লাল পাথরের সেতুর মত, ৪৮ফুট লম্বা একট! পথ 

আিও রছিয়াছে। এসেতুটা ১২ বা ১৩ শতাব্দীর 

হ্টলেও ওইতে পারে। ইছার সহিত আগের কোন 

সংশ্রব আছে কি না, বুঝা! যায় ন। সেতুটা উত্তর দক্ষিণে 

৪৮ ফুট লম্বা ৪1০ ফুট চওড়। এক একখানা পাথর 

খফুঃ১৫১/ফু১১৯ ই:। তাছার মধো পাচখানা পায়ের 

গায়ে হিশূলের মত চিহ খোদিত আছে। সে পাধরগুলা 

দুইখাকে তিন তিন থানা করিয়। পাশাপাশি সাজান, এবং 

লো।ার আকৃড। [দয় আট।। এই সেতুর অনেকটা 



বর্ধমান যুগের মথুরা ২৮৩ 

নিয় ৫8 ছুট উচ্চ একট! এবংডে। খেবড়ে। ইটেগীথা 

গ্রাচীর বাহির হইয়াছে। সে গ্রাচীরের ইটগুলা ১৭ %৮। 

»২]* ইঞ্চি। এখানটা খব্ন করিবার সময় আওরঙ- 

জেব বর্তৃক বিধ্বস্ত মন্দিরের কতক গুল! তগ্ন খণ্ড পাওয়া 

গিয়াছে। গাহার ভিতর হইতে একটি ছোট ত্তস্তের 

চারিদিকে মুখওয়াল! দায়মান, অর্থাৎ চারটি সর্বাতো- 

ভদ্্রিকা তৈনগ্রতিমা পাওয়। গেল। সেই প্রতিমার নিয়ে 

কুশান সময়ের ত্রাঙ্দী অক্ষরে যাহ! লিখিত আছে, তাছার 

অর্থ__ভট্টিদাদনামে একজন ৈন ভিক্ষু শক-মত্রপ সো?" 

সের (থঃপৃঃ ১ম শতাবী) রাওতকালে এ অস্ত বা 

মুত্তি স্থাপত করিয়া!ছলেন। (১৯১১১২ সালের 

আর্কিগলজিকেল সার্ভে রিপোট দেখুন) 

মন্জিদের পশ্চিম দিকে বাপশ্চাদৃভাগে সমতলতৃমিতে 

একটা ছোট দেবাকয়ের ভিতর। ইংরাঞজ আমলে, ব| 

তাহার কিছুপুর্বে স্থাপিত একটা নুতন কেশবজী এখন 

রছিয়াছেন। তাহার দালান্টা পূর্বধাগী, সম্মুধে ছোট 

প্রাণ ইছ|র পুর্ব গৌরব "ন কেশবসমে] দে১" আর 

তঙ্চট| নাই) হবাত্রী তত অর্থে সেবা চলে, কোন নি্দি 

খায় দাই। হার মনিরের পার্থ অপর দু তিন থানা 

ছোট ঘয়ের ভিতর, বায়ার লৃওর মত 



২৮৪ মাথুর-কথ। 

মুন্তিকানির্দিত বন্থদদেৰ ও দেবকী প্রভৃতি স্থাপিত 

আছেন। 

চৌবের এখন, সেই আধুনিক ঘর গুলিকে যাত্রিগণের 
নিকট কংসের কারাগার বলিয়! পরিচয় দিয় থাকেন। 

তাঁহার পশ্চিমে, কংস রাজার মন্লুপগের থাকিবার স্থান 

মল্লপুরা। দঙ্গিণ দিকে পাথরের গাথ। গ্রাচীরবেষটিত 

পোত্ড়কুণ্ড--অর্থাং কষ্ের সতিকাগারের মলিন বন্ত্- 

গুলি এই পুষ্ক'রণীতে ধৌত কর! হইত। ইঞাতে বার 

মাস জল থাকে না। 

আমরা কেশবদীর স্তুপ সংক্রান্ত যেসকল খণ্ড খণ্ড 

জৈন, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, মহম্মনীয় ইত্তিচান ও নিদর্শন 

সকল নানা স্থানে উল্লেখ কর্য়াছি, দে গু'লকে একক্র 

করিলে নিয় লিখিহ দিদ্ধান্তে উপনীত হষ্ট। খ্পূর্ব 

চতুর্থ ও পঞ্চম শতান্দীতে এই টিলার পাঙ্ব দিয়া যমুনার 

একটি শাখা প্রবাচিত হটত। তা€াও তীরে যশ ও 

উপ€ নির্ধভ বিচারে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখন্প 

ছিল। থেকে তখন এস্থানকে কফেশপুর বদিত। খৃরী 

১ম শতাবীর শেষডাগে শক-সম্বাট বসিফ, সে বিহারের 

মস্কার সাধন করেন। তাহার পর খর পঞ্চম 

শতাবীর প্রথমতাগে, 'পরম ভগবত? 'ঘবতীয় চন্ত্রগপ্ত 



বর্তমান যুগের মধুর ২৮৫ 

ধিক্কদাদিত্য মেই কেশন্তপের উপর অথবা পারছে, 
কেশব নামে একটি চতুতূর্জ বিষুমু্তি প্রতিষ্ঠা করেন, 

এবং সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে লৌহনির্মিত একটি 
বিষুধবজও (ভ্তত) স্থাপন করেন। ১৯১৭ খু্াকে 

মামুদ |গজনি সে সমন্ত ধ্বংস করিয়া দেন। হিন্দুতা অপর 

একটি বিষুমূর্তি স্থাপন কারলে তাহা ও নেকেনার লোদী 
বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ে বা কিধিতপূর্বে 

যোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে হিন্দুর! পুনরায় একটি নূতন 

মি স্থাপন করিলেন। জাহালীরের সেনাপাত বীর- 

নিংহদেব তাহার মুলার মনির করিয়া দিয়াহলেন। 

১১৭০ গ্রীষটান্বে আরওজজেব সে মন্দির ভাগ! মস্ঞ্দি 

করিয়া |দগে, কেশবদেবকে নাথছারে বা কানপুরের 

নিকট বুধোলী গ্রামে পাঠান হয়| তার পর অইুদশ 

শঙান্দীর দ্বিতীয় পাদে মোহমদ শাহের রাজ কালে, 

সওয়াই জয়সংছের অনুরোধে অপর একটি কেশব.মুদি 

স্বাপিত হইয়াছে, তাহাই এখন মথ রায় মস্জিদের পণ্চাং 

দিকে সমতল ভূমিতে একতলা মন্দিরের ভিতর রগিয়া- 

ছেন। মেই লৌবস্তপ্তটিকে তোমর রাজার! দিগীতে লইর়| 

গিয়াছেন, এখন পুরণী [দ্ীতেই রঠিয়াছে। য্]নার 

লে শাখাটা ভরাট হইয়া গির| রাজপথ হইয়াছে। মণুরার 



২৮৬ মাথুর-কথ৷ 

প্রধান দেবত| কেশব-দেবেরই যখন এতবার মুন্ডি 

পরিবর্তন, তথন অন্ত দেবতাগুজির বিষয় পাঠকগণ 

নিজেরাই অনুমান করিয়। লইবেন। 

(২) দীর্ঘ বিল্ুও-বরাহপুরাণে এ নাম 

আছে। ইহার মন্দির বারাণণীর রাজা পাটনীমল কর্তৃক 

ভরতপুর দরজায় যাইবার পথে, চক বাজারে স্থাপিত। 

চৌবে ঠাকুরেরা বলেন, ইনি দীর্ঘাকার হইয়া, কংনকে 

টিলার উপর হইতে পাতিত করিয়া, বধ করিয়াছিলেন; 

সেই জন্ত ইহার নাম দার্ঘ বধু) হইয়াছে। এই মুস্তিটী 

কেশবজী অপেক্ষ! উচ্চে কিছু বড়। ্রা-্ত্রদায়ের 

লোঁকেয়! এখানকার পৃ্ারী। .মনদিরটা বড় হইলেও 

ততটা! সদৃশ নছে। 

৩। গতশ্রম ঝ বিশ্রান্তিদেব- ইহাকে 

লোকে কুজানাথও বলে। বিশ্রান্তিদেব নামটা ব;1হপুরাণে 

আছে! কংসবধের পর, ইনি (বশরম কণিয়াছিলেন 

বলিয়! এই নাম হুইয়াছে। ইহার টিলাটি বিশ্রান্ত ঘাটের 

নিকট । উচে ২১২৫ ফুট হইবে। সোপান বাহিয়া 

উপরে দেবালর়ে যাইতে হয়। চারিদিকে দোকান ও 

দোতালা বাটা আছে বলিয়া সহসা টিগা বলয়! বুঝ| যায় 

না। দেবালয়টা ছুই মহগে [বিভক্ত । প্রথম অঙ্গনে 
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ছোট মন্দারের ভিতর সাক্ষী-গোপাল রহিয়াছেন) দ্বিতীয় 

অঙ্গনে দালানের মধো চতুহূ্জ বিষুমূর্ি, উভয় পারে 
রা্মী ও সরদ্বতী। চৌবে ঠাকুরের! সে ছইটা নারীমুর্তি:ক 

রাধা ও কুন্জ। নামে পরি5য় দিয়া থাকেন। প্রী-দ্জীদায়ের 

লোকের! এখানকার পুজারী। ধৌলপুরের মহারাজ. 

প্রদত্ত গ্রামের আয় হইতে হছার সেব। চলে। তদ্তির 

বাত্রিগণ হইতেও বেশ আম আছে। মনারট|! ২ পুরাতন 

বলিয়া মনে হইল। ১৮** খুঃ প্রাণনাথ শাস্ত্রী নামে 

একজন পঞ্ডিত ২৫*** টাক! বায়ে ইহ! |নর্দাদ 

করিয়াদিলেন বলিয়! শুনিলাম। 

৪। অ্াচিবিল্লাহদেন্- ইনি চৌবে পাড়ায় 

মাপিক চক মার, ছোট মনিরের ভিতর রঠিয়াছেন। 

বিষুমৃঠির উপর বরাহ-মুখ। তাহার দত্তে ধরণী উপবিষ্ট, 

পদে হিরণ্যাক্ষ অনুয়কে দলন করিতেছেন। নিশ্বার্ক- 

সম্প্রদায়ের গোকেরা ই€ার পৃঙ্গারী। যাধ্দিত আর 

হইতে ইছার সেবা চলে। কোন নিনদিঃ আর নাই। 

এ মন্দির হইতে অতি অল দূরে অপর একটা ছোট 

মন্থিয়ের ভিতর শ্বেতগ্রগ্তরানাম্ত অপর একটা 

বয়াহমূরি আছে। বরাহপুধাণে আদি বাহ ও শ্বেত 

বাহ ছুই নামই আছে। পূর্বে মথুর!র চৌবেরা মৌর বা 
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নুর্মযাগাসক ছিজ্নে। বরাহপুরাণে ( ১৩০ অধ্যায়, 

৭৫ গ্লোক) আছে-_ 

পুর্য)ং তং ঝদং দেবং মাথুযাণাং কুলেশ্বরং।* 

শক সন্রপের| ব1 শ্বেত ছনের। হয়ত এই নুর্য্য পুণ্ধা 

মথুরায় প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। কেন না, তাহাদের 

মধ্যে কেহ কেহ সৃর্য্যোপামক [ছলেন। তৎপরে গুপ্ত 

রাজাদিগের সময় হ্বতে এখানে বিষু ও তাহার অবভার- 

গণের পুজা গ্রচলিত হলে পর, খৃষ্টীর নবম শতাদাতে, 

থুব চস্তব বরাহোপালক মিহিরভোজ নামক রাজ। এখানে 

তাহার ইঞ্টদেবের মধ স্থা'পত করি] থাকিবেন। (১৮৭ 

পৃষ্ঠায় দেখুন) চৌবের| এখন হু্ষ॥াপাসনা! গোপভাবে 

করেন। তাহার (শব, শক্তি ও গণেশের পুঞ্া! করিলেও, 

মুখাঙাবে বিষ্ুর উপাসক, এবং আপনাদিগকে খিষুটর 

তৃতীয় অবতার/বরাছদেবের ধর্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়। 

পাঁঃচয় দিয়! থাকেন। যথা 

গর্বে দ্বিজ! কান্বকুজ।ঃ মাধুরং মাগধং বিনা। 

বয়াহ্য তু ঘর্শেণ মাথুরে| জায়তে তুবি ॥* 

মাথুর চৌবে ব! চতুর্বের্দী, যাগধ গয়!লী। 

বযর়াহপুযাণে |লখিত আছে বে, কপিল নামে বিবি 

এই আদি বরাহ মৃত্তি নির্মাণ করিয়1 ধ্যান কার:ডন। 
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তাহার নিকট হইতে ইন ইাকে স্বর্গে লইয়। যান। 
রাবণ ইঞ্জকে জয় করিয়! লঙ্কান এই মৃ্ডি লইয়! আমেন। 
পরে শ্রীরামচন্ত্র রাবপকফে বধ কিয়া এই মুর্চিটিকে 
অযোধ্য/য় লইয়। আসেন) শক্রঘ্ লবণ বধের পর 

সেই মুর্তিটকে মণুরায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। 

৫1 ভূতেম্বর ও পাতাল দেবী-_কাটঃয] হইতে 
দক্ষিণ দিকে ছল্ল দুরেই পাঁচ সাত হাত উচ্চ ভূমির 
উপর ইহার মন্দির স্বাপিত 'মাছে। প্রায় দু ছা 

উচ্চ একটি গোলাকার পাযাপ-রচিত হস্তের গাত্রে 
মুখ ও চক্ষু ইত্যার্দ অঙ্কিত ভূতেশ্বর মুর্তি। ইনি 
মথুঃ] সহরের ক্ষেত্রপাল বাঁ নগয়রক্ষক। (১) যাতীর। 

১। উত্তরে গোকপেশ্বির) পূর্বে পিপ পলেশ্বর, দক্ষিণে যজে- 
শব, ও পশ্চিণে ভূতেশর। মধুরার তারিগিকে চারিটি ক্ষেঅ- 
পাল বা অগর-হক্ষক। ভীগ্যাজীরা হমুনায় মান করিছ 
সর্বধাগ্রে হখুবার় ভূতেশ্বর ও বৃন্দাবনে গোপীশ্বর। শিৰলি্গ 
দর্শন ও পূজা করিয়া তবে জন্তান্ত দেবদর্শনে বা বম্যাজার় 
বাহির ছন। শিবলিজের প্র(টীনতাই বোধ হয় এই গৌঁজবের 
কারণ। থৃষ্ীর় শ্রথঘ শতাজীতে কুশান-সম্তরা কদ্ফিন ংয় 
ও প্রথম বাদুদের শিষোপাসক ছিলেন। ঠাঞাদের যুক্র- 
গুজির একদিকে সম্রাট গণ্ডায়যান্। অপয় দিকে দৃণডায়যান 
শিবধুর্ধি গু বুষ জন্ত। পাঠকগণ পাপ করবেন, রামারণের 
বুদৈত্য ও লহগানুর [শব ছলেন। 

১৯ 
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বিআস্তি ঘাটে গান করিয়া গ্রথষে ইহাকে দর্শন করে, 

তাহার পর অপরাপর দেব দর্শন বা বনধান্জ। করিতে 

বাহির হ। ইহার নাম বরাহ পুরাণে আছে। মথুঙার 
মধ্যে তৃতেশ্বরের বিশেষ সন্ান।, লোকে। বজ্রনাত 

গ্রতিষ্ঠি্ চারি শিবলিগের মধো ই।ফে গণন। 

করি! থাকে। ইহার প্রাঙ্গণের পর্ব দিয়া ২৯২৫ 

ধাপ দোপান নামি! একট বিলান কর] ছেটি অন্ধ- 

কার ঘরে যাওয়া যার়। তথায় দণ্ডায়মান অটুতূয়া 

*াযাগরচিত| পাতাল দেবী? আছেন। এই গৃঙের 

সহিত একটি হুঃঙগ পধযোদিত ছিল। তাহ! এখন 

বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আমাদের মনে হর, 

এগৃংটি হয়ত প্রাচীন কাঁলে বৌদ্ধদিগের শরীর-ধাচু 
(76110) রক্ষার গৃহ ছিন। পাতাল দেবীর নাম 

বগাছ পুর'ণে পাই নাই। যোগী সঙ্ালীগাই এখান- 

কার পৃঙ্গারী, কোন নির্দি্ আমর নাই, বা+দের 

অর্থে সেবা চলে। 

৬। মহাবিদ্বেখ্বদী টিলা হার মন্থিঃটা ফশানী 

ঠখনের নিকট, প্রান ৫০1৯০ ফুট উচ্চ টিলার উপর 

স্থাপিত। এ টিলাটীকে লোকে অন্বিক টিলাও বলে; 

বাহ পুরাণে মহাবিত্বার নাম আছে। ভিন দিত 
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উপরে উঠিবার সিড়ি) উপরে একটা কৃপও আছে। 

পুয়াতন মন্িরটী তাঙ্গিয় গেলে চৌবের। চাদ! তুলিয়া 
নুঙন মনির করয়! দিয়াছেন। মন্য় মধ্যে কালে। 

পাথরে শির্খিত তিবচি নারীমূর্ত দণডার়মান।। মধ্য 
বর্তিনী মূর্ধিটার নাম মহাবিভ্া ব৷ একানংশ! দেবী। 
ইনি হশোদার গর্ভঙাত| ক)! যেগমারা। কংদ 

ইইাকে বধ করিতে উপ্ভত হলে ইনি হতবচাত 
₹ই৭1 আকাশে অস্ত্িত হন। ইহার উতপার্খে 

যশোছা! ও ধৈবকী। তিনটী মূর্তিরই মুখ হিল 
অপর অঙ্গ সকল বস্ত্াঙ্ছাদিত। সেই হন হ্তপগাদির 
নংস্থান দেখিতে পাওয়া! বায় না| লোকে হলে 

প্রতিমাটী খঙ্ডিত বলির এইরপে ঢ'কিরা রাখ] 

€ইযাছে। প্রবাদ, এই টিলার উপর পরীর নঙা- 
হছারাঞ্কে সর্পগ্রস হাতে রক্ষা করিয়াছিলেন। 

এখানকার নির্ছি্ট আয় নাই। যাত্রী প্রদত্ত অর্থে চৌবের| 
ইায় সেবা চানান। টিলার ন'চে পাধাণে বাধন 

অস্বিকা-কৃণড (ছোট পুদরিনী ) ও.ফুল ফলে শোভিত 

অদ্থিঞ1-কাঁনন। 

৭। চঢাহুও! উিণা- বৃ্ধাবন ঘঃওয়াঙায় বাছিরে, 

ছখলংহপুরার [নক একটা অনুচ্চ চপ উপর 
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স্থাপিত ৭৮টা ধর আছে। তাহার একটা ঘরের 

ভিতর সিদূর-লিপ্ত একটা লাল পাথের গায়ে একটা 

চক্ষু মাত্র আঙ্কত চামুধা! মূর্তি) অন কোন আঙ্গ 

নাই। (লোকে ইহাকে চামুণ্ডা বা ছিমন্তাও 

বলিয়া! খাকে। কিন্ত এদেশের লোকের! শীতলা 

দেবী রূপে ইাকে পূজা করে। চৌবের। বাত্ীদত্ত 

অর্থ ই'ছার নেব! চালান। 

৮। সরন্ধতী টি! বা আশ্রম--একটা ওনুষ্ঠ 

টিলার উপর ছোট মনিরের ভিতর বিষুঃ, সরপ্তী, 
গণেশ গ্রভৃতি কয়েকটা মুর্তি আছ। বৈষ্ব সাঁধু 

ও মক্লযাসীর! যাজীদত্ত অর্থে ইহার সেবা করেন। 

টিলার পার্থ সরন্থতী কত হইতে একটা শুফ খাল 

ধমুনায় মিশয়াছে। 

৯। ফ্রব টিল|_সছয়ের দক্ষিণে যমুনা] তীরে 

কবস্থিত। উচ্চে প্রায় ৫* ফুট হইবে। টিলাটা 

২৩ থাকে উঠঠিয়াছে। উপরের থাকে ছাট মনিরের 

ভিতর শ্বেত-এন-নির্িত, যোডকরে দণ্ডায়মান 

পঞ্চম-বর্যার শিশু রবের মুঙ্িটী দেখিতে বেশ নুন্দর। 

গান্রে হিদদুস্থানী পরিচ্ছদ, মাথার টুপি। ইঙার লীচের 

খ।কে বাহ ও মাবীর, তংদঙ্গ পনুপল|শ(ল!চন 
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মে নবনির্মিত একটা রাধাহীন কৃষ্মূর্তিও আছে। 
এই টিকার উপর নিম্বর্ক ,জ্ুদাঘের মঠ অছে। 

এ সম্প্রদায়ের লোকের! গ্রর্চকে সখ্য ভাবে পুজা 
করেন। এখানে কোনও নিষ্দিট আম নাট। 

১৪। কংস টিগ1--ছোলি দরকার নিকট, উচ্চে 

প্রা ২৫ফুট, ছুই ধাকে উঠিাছে। এটা কংদবধের 

(স্থান) মন্দিরের ভিতর মৃঝ্াা কৃষ্ ও বলরাম, ক'স'- 

সুরের পাটের কেশ আকর্ষা করতেছেন। বাত্রী- 

শ্রদত অথে ইহার দেবা চল, নির্দি্ আর নাই। 

কার্তিকী শুরু! দশধী তিথিতে এখানে মে” বঙ্গিয়। 

থাকে। এই টিলার পর্ব দিয়! কংস খেগ নামে 

একটা স্থত্র খাল ব| নাল! যমুনা পর্ন নিছে 
চৌবেক়া বলেন, কংর মৃত দেহটা! টানি বুনার 

ফেলিবায় সময় গান্ধর্ষপে হই ধাঁণ উৎপয় ৪ইরছে। 

১১। কুজ। টলা-ধংস টিপার নিকট। এটা 
১৫২৭ ফুট উচ্চ । উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর পিস্তল" 

নির্শিত কফ ও কুজ্ার নিচান্ আধুনিক মূর্তি 

অননদিজ হইল এ দেবালয স্থাপিত হইয়াছে। 

১০। অন্ববীশ টিল।--অবস্থান বৃদ।বন দরওয়াজার 

বনঞ্কট | উচ্চে প্রা ২৮১৫ কুট হইবে, ছোট 



২৯৪ দাথুর-রখা 

মন্দিবের তির অক্ষমালা হত্তে রাজ! অন্বহীশের 

পাযাপময় ছোট মুর্ভ। পৌর'ণিক আখ্যান এই, 

হুধ্যংশীয় রাজ! নাভালের পুর, কান! আ্থরীশের 

ভক্তিতে প্রীত হইয়া খিষু। সুদর্শন-চক্রকে ইছার 
রক্ষার নিমিতত নিযুক্ত কারয়াছিঞ্নে। রাজ। বর্ষগী 
বিতুষজ্ঞ উদ্যাপন করি যখন পাপা ঝরিতে 

যাইংতণছ,লন, তখন কোপন-স্থভা$ ছুর্বাপা মুশি 

আিয়! চলে ইহার বত ভঙ্গ কঞজিতে চেষ্টা করেন, 

ও নি জটা হইতে একটা উগ্র মূর্তি দৈত্য টি কি 
রাজার গা ১ং৫ার কনিতে উদ্তঠ হছন। বিধুঠক্র 

দ[নংকে বধ করিয়া, হুর্বাসার প্রতি ধাবিত হইণ। 

তখন নিরুপার ধি রাজার শরণাপনপ হইয়! শিদ্কুতি 

ধা করিলেন। এ মন্দিরের নির্দিঃ আর নাই, 

বাহীমত অথে সেব। চলে। 

১৩। হনুমান টিলা--২৫।৩০ ফুট ৯ এই 

টিলাটি বৃন্ধাবনে যাইবার গণের ধারে অবস্থিত। 

ছোট মন্দয়ের ভিতর, এক হগ্তে ঈদগয়। আশর 

হত্তে পর্বত লয় মহাবীর পণ্ডাঃমান আছেন। 
রাধাননী স্প্রধায়ের লোকের] পুজাচী। গুনিলাম, 

নেবার্থ দেবোত্বর গ্রাম আছে। 



বর্তমান যুগের মধুরা ২৯৫ 

১৪। গণেশ ব! বিনায়ক টিলা--২৫৩৭ ফুট 

উচ্চ টিল।। বৃন্দাবন যাইবার পথে জগসংনপুরায় 

অবন্থিত। উপরে ছোট মন্দিয়ের ভিতর প্রায় ছুই 
হত্ত উচ্চ গণেশের মূর্থ। শুনিলাঘ, সেবার জন 

মহারাস্র পেশওয়ার! ১৯০০২ হাজার টাক! আয়ের 

একখানি গ্রাম দিয়াছকেন। সেই আয় হইতে চৌ.বর। 

ইহার সেবা চালান। গণেশ চতুগীতে এখানে মেলা 
বসে। এটি গণপত) লচ্দায়ের দবালয়। 

১৫। জধধি টিল- ৩০৩২ ফুট উচ্চ, যমুনা 

তীরে ঞরব টিলার নিকট। ছোট মাদারের ভিতর 

শ্বতগ্রস্তন্র্দিত মগীচি, আত্রি, জঙ্গিরা, পুঃস্তা, 

পুঃহ, ত্রতু ও বশষ্ঠ। এই সাত জন খ'য যডকুণ্ড 

বেষ্টন করিয়া দমন আহছন। এই সাঙ্টানাংম 

সাতটী নগগত্রও আছে। এখনে চৌবের। পুজা করেন, 
ইহার [দি আম নাই। এই টিলা খনন করিলে স্থানে 

স্থানে তশ্ম বাহির হয়। বোধ হর পূর্বে এ টিলাটি 

ঝাষ্ট-নার্শত ছিল। মামুদ গিজনী মথুর। শন্মসাৎ করিবার 
গরে কাঃবশে উপরে কাঁদ'মাটি জমিয়াছে এবং 

ছিতয়ে ছম্থ রাহ! গিয়াছে। 

১৬। ংসুস ট*- সুদান ৩৯২৫ ফুট উচ্চ) 



২৯৬ মাথুর-কথা 

গবর্ণমেন্টর কুল ও ওজডূজির নিকট। দ্কোট মন্দিরের 

তির কৃষ্ণ ও একটা হনুমান মূর্তি আছে। স্নাসীর! 
যাত্রী প্রদত্ত অর্থে সেব! চালান। 

১৭। গোকর্ণ টিহ1-বগুন| তীর, ১৫১৬ ফুট 

উচ্চ | পাথরের পুরাতন মঙ্গারের ভিতর সৃলক'য় 

গোকণেশ্বর শিব-বিগ্রহ। দক্ষণ হস্তে বঙ্ষের উপর 

পান পাত্র ধরিয়া আছেন বান হান্ত বোঁধ ৪য় 

একখানি তরবারি মুষ্টিবন্ছ| ইচার সম্বন্ধ বাহ 
পুরাণের আখ্যান এই-বৈশ্ব জাতীয় বনুকর্ণ ও 

উহার পত্বী হুশালার পুন হয় নাই। তাহার! 

সরস্বতী মঙ্গমের শিকট ন্লীন করিয়। এই গোকর্ণেশ্বরের 

পুজা দিয়া পুত্র লা করেন ও পুত্রের নাম গোকর্ণ 

রাখেন। (রাহ পুরণ ১৭০ অধ্যায় দেখুন।) 

বাঁলদাস রতুষংশ কাবো ৮ম সর্গের একটি প্লোকে 

দঙ্গিণ-স'গত্তোরে গোকর্ণ নাষে একটি শিবের 

উল্লেখ করিয়াছেন, লুতর'ং নামটা পুরাতন। এখানকার 

চৌবের| বর্তমান গোঁকরেশ্থর মুদ্তি সন্ন্ধে নিযললিখিত 
রূপ আখ্যান দিয়! থাকেন। সমুদ্র-মন্থনের পর 

বিষয় মোহিনী মৃরি দেখিরা মুড হয়া, শিব তাহার 
পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন। পরে যোহ অপগভ 



বর্তঘান যুগের মধুর ২৯৭ 

হইলে লক্দিত হইগ| দক্ষিণ তত্তে নিজ হব! কর্তন 

করিয়াস্িলেন। লাহেবের! কিস্তু এমুন্তিটীকে দেখিয়া 

বলতেছেন, ই£ একটী শকলন্রণ বা কুশান-লাটের 

মূর্তি। ইহার মন্তকে মোচার আকারে তৃঙণী দেশী 
টুপি, গত্রে সোপান? নাঘক তুক্কী দেপীর কোট, 

পদদঘয় প্রত্্যালীঢ ভাবে, পিংহাদনে উপবিষ্ট আছেন। 

ৃর্ঠিট উচ্চে ছন্র ফুট চইবে। ইহার আকৃতি এসির 

পশ্চিঘ গ্রান্তস্থ লেকের অন্ুদূপ। দেখিতে কতকটা 

মাঠগ্রামে প্রাপ্ত কুশান-মমাট ওয়েম! কদ্কিসের 

মৃিধ মত। ভবে সে মুঠিটা মন্তকহীন ও ভরা, 

এ গৌকরেশরের মৃষ্তটর কোথাও ভাঙচুর নাউ, 
অথরডত। হয়ত, উহার দিংহাসন-তলে কোনরূপ 

শিগালেখও আছে । পুগ্গারীরা আপত্তি কর'তে ভাঙার 

নকল লইতে পাতা বার নাই (১৯২০২১ সালের 

আফিওঃগ্লিকেল সার্ভে রিপোর্ট, ২৩ পৃষ্ঠা দেখুন )। 

এ ষঠের কোন নির্দিষ্ট আয নাই, শৈব সঙ্গযাসীর! 

ইছাকে শিবমূন্তী রপে পুজা কবেন। এই টিলায় 
পশ্চাদ ভাগে বৃক্ষগতাদি-সমাচ্ছ্র যোগিনী টিলা, তথাঃ 

ফোন মূর্তি নাই। 

১৮। আনদদ টিলা যমুনা তীরে, ৩০৩৫ ফুট 



২৭৮ মাথুর-কথা 

উচ্চ, ছোট মান্দরের ভিতর গার্গী ও শার্গী নাদে 
ছুইটা ছোট মূর্তি অবহিত আছে। ইই্রা গর্গ মুনির 
হনয়! বলির] পরিচিত। | 

জনক রাজার সভায় গাগা নামে একজন বিছুযী 

মর্বজন সম্ক্ষ যা্তবকার সহিত শান্তালোচন। করিয 

ছিলেন। তাহার রচত খগবেদের টীক। *াছে, ইনি 

সেই গাগী কিনা, জানি ন1। যাতীদত্ত জ্ধে বৈফব 

লাধুর। এখানকার সেবা চালান। গার্গী সংহ্তি। 

নামে এবথানি গ্রন্থ মধুরাস় গ্রঃলিত আংছ। 

১৯) আছ্মন গড় টিল--ইহাও কংস টিলার নিকট 

প্রা জিশ ফুট উচ্চ হইবে। নুতন ছোট মন্ধিঠ়ের 

ভিতর হমুমানজীর মূর্তি স্থাপিত | চৌ.বর! যাত্রীৎত্ত 
অথে এখানকার থঃ5 চালান। 

২৪। রঙ্গেশ্বর |শব-কংস টিলার নিকট সমতল 

ভূমিতে ছোট মন্দিরের ভিতর শিবধি। তাহার 

উপর পিতলের একট! মুখ ঢাক। অগ্ছে। যাত্রীর 

অর্থে খনকার সেব! চলে। 

২১। কাপগ্শ্বর- বিশ্রাম ঘটের এক্ষণে মতল 

তুধিতে ছোট লাল পাথরের ম নরের ভিতর শিবণিগ । 

ধাত্রীদতত অর্থে যে গী সচ্যামীর। ইই!র দেব। চালান।, 



বর্তবান যুগের মধুর! ২৯৯ 

২২। চঙর্চিক| দেবী--সতী বুরঙগের নিকট দমতল 

ভূতে, ছোট মন্দিয়ের ভিতর চতুতজ। নারীমূর্তি। 

নর্ধাঞ্গ কাপড়ে ঢাকা, কেবল মুখখানি মাত দেখ! 

যার। বরাহ পুরাণে ১৬* অধ্যায়ে কং)গৃহ-বাসনী 

চ্ভক। ব1 অপরা্জিত। দেবীর নামোয়েখ আছে। 

পৃজারীর! বাঁললেন, উপর ছুই হাতে গল্প এবং 

নীচের এক হাতে মালা, অপর হাতে কমগুলু) কিন্ত 

দেখিতে দিলেন না। যাঠীদত অর্থ চৌবের। ইহার 

দেবা চালান। 

২৩। মহেষ্বরী বা মথুঃ] দেবী-নাগঞাপইস! 
ঝা চৌবে "াড়ার। সমতল ভূমিতে, ছোট মশিয়ের 

[ভিতর এই চতুতুজা কৃষণবর্ণ। নারীসুত্তি আছে। 
মুখ [তর স্বর্গ কাপড়ে ঢাকা। বাতীদত্ত অর্থে 

চৌবের। ইছার সেবা চালান। 

২৪। দশতুী গদেশ-চৌবে পাড়ায় গজ! প&সা? 

মংায়। সমতল ভূমিতে ছোট মশিযের [ভিতর দশ 

হস্তে নানাবিধ আমুধ ধরিয়। দণ্ডায়মান আছেন। 

শীঙ্টাদ মহারাজ নামক একজন প্রধান চৌবে, অন্নার 

হইল, এই অত রকমের নৃতন গণেপ-মুর্ধি স্থাপিত 
ক/র.ছুন। শু,নলাম, নুঃাদি লইয়। হান্্রক এতে 



৪৩ মাধুর-কথ। 

এখানকার সেবা চলে। এটিও গাণপত্যদিগের 

দেবালয়। 

২৫। দ্বাদশাদিতা ও সূর্বমূন্ী। হূর্ধাঘাটি ছোট 

মন্দিরের ভিতর একথানা পাঁথরের গায়ে দ্বাদশ মাসের 

তবাশটা হূরধমুর্ত অক্কিত। (যোগী সন্গাসীর! ইহাদের 
পুজারী। ফ্রংঘাটে প্রাচীর গাতরে অস্থিত সাত ঘোড়ার 

রথে হূর্ধমুর্ঘ দণ্ডারমান। ভাঙার পদতলে অরুণ সারথ। 

এই ছুইটি সৌরধিগের দেবতা। 

২৬। বণি টিলা যমুনাতীরে, ক বটিলার দক্ষিণে, 

গ্রায় ৩, ফুট উচ্চ। উপরে ছোট মন্দিরের ভিতর 

ফলিয়াত। বামন দেব ও শুক্রাচার্্যার মূর্তি হিম ছে। এ 

টিলার গাত্র খনন করিগে ভশ্ম বাহির হয়। গৌড়ীয় 

ব্রাঙ্মগের! যাত্রী প্রদত্ত আর্থ ইহাদের সেবা চালান। 

ধ্যান এইরূপ, বলিরাজ! পাতালপুরীতে কুটুম্ব-তরণে 

অক্ষম হইয়া এই টিলায় আনিয়। শূর্যাদে'বর উপাদনা 

করেন এবং তাহার নিকট চিগ্কামণ নাম অপি. 

বাত করেন। 

২৭। পল্পুদা্-সভাঁতী গলিতে, সমতল তৃষিতে, 

ছোট মন্দিরর ভিতর এই লাদে বিষুমুর্ত স্থপি 

ছে । বরাংপুরাণে ইছার নাম পাওয়া যায়) 
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শীমম্ুদায়ের লোকের! ২ হার পুজারী। এখানে কোন 

[নদ আম দাই। 

২৮। নারদ টিল1।--বনায়ক টিলার নিকট, 

১৮।২০ফুট উচ্চ। মন্দারের ভিভর হনুমানমূর্তি। 

গৌড়ীয় ত্রাঙ্মণের! যাতরীদত্ত অর্থে ইঞ্টার মেব। চাজান। 

২৯। কলিগ টিঃ1।--শিবতাল নমক %ফরিশীর 

নিকট। ১৫1২০ ফুট উচ্চ। (ছাট গৃহমধো শিবলিঙগ। 

বাতরীদত্ত অর্থ লাধু নঃসীরা ইার পৃ করেন। 
৩,। নৃসিংহ টিব1-বলভদ্র কুণ্ডের নিকট জনুচ্চ 

ভূমির উপর ছোট মদার়ের ভিওর নৃসিংছ মূর্তি) পারে 

গুলা? | যাতীদত্ত থে বৈধবেরা ইঠার সেবা চালান। 
$১। নাগটিল'-- পরব টিলার [নিকট। ০.৩৫ ফুট 

উচ্চ । উপরে কুগুলাকতি সর্পদে্ের উপর বহুফমা- 
বিংশ& আাগরাজের সুর্ধি। নাগাষ্টমীর দিন এখানে মেগ| 

হই থাকে। চৌবের! হার পু্জারী। 

এই প্রসঙ্গে আমরা মখুরা গ্রদেণে নাগ ৭1 অর্গ, 

পৃজার বি বলিব। আমাদের পুরাণ মধ্য 

ৰলদেংকে জনস্তংব বা লাগরাজের অবস্থায় বলি! 

বর্গন। কর! হইযাছে। প্রত1সতীর্ঘে লীলা-সন্থপেকালে' 

াহ)র মুখবিবর হইতে একটা লহআণা-বিশিষট 



হ৩২ . মাথুর-কথ। 

গর্গ নির্গত হই গশ্চিঘ সাগরে ডুবির গিয়াছিল, 
বণিয়া আখ্যান আছে। মথুযার যাংধরে শিয়োপরি 

সপ্তফপ'শোতিত আটটা নাগরাগ মূর্ত সংগৃহিত 
হইয়াছে । সেইওলির যাহুঘরের নম্বর [স ১৩ হইতে 
সি২,। মি ১৩ নম্বর মূর্তিটা উচে৭ফুট৮ ইঞ্চি। 

ইহার দক্ষিণ ভস্তটি হেন গ্রহথারোস্ততভাবে উর 
উৎক্ষণ। বাম হস্ত ভগ্ন, যেন একটা পান পাত্র 

বক্ষে ধরি! আছেন বলিয়া! অনুমান হয়, ধুতিথান। 

কটি দেশে ফের দিয়া বাধা, গলে বদ্বার, গায়ে 

জামা, মাথার উপর লাতটা সর্প ক! রূহিয়াছে। এই 
মুর্ভটিকে পর্ডিত রাধাকিষণ রা বাঞাহর ১৯৪৮ 
সালে মথুরায় € মাইল দক্ষিণস্থিত ছাযগ্রাম হইতে 

আনিয়াছেন। ইহার পশ্চাৎ বিকে ছর ছত্রে ব্রাঙ্গী 

অক্ষরে গিখিত আছে--প্যহারজ রাজাধিরাজ চবি 

চর্মিশ মন্ষখমর়ে হেমস্তের দ্বিবীর মাপে তেইশ দিবস 

পিগুতিয় পুর সেনত্তী ও বীরবৃদ্ধর পৃন্ধ তনক 
কুই বন্ধুতে মিপিয়! নিজ পুষ্করিণীর মকাশে এই নাগ- 

সর্তি প্রতিঠা করিলে। নাগরাজ প্রীত হষ্টন।” 

_ অপর সাতটী মূর্তির আকায়ও অনেকটা এইন্বগ, 
থে উচ্চে ফিচু ফম। সেখুলির গানেও কৃপান- 
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রাঞ্গগণের সুয়ে ছুই একটা খণ্ডিত লিপি আছে। 

এই মকল শিলালেখ হইতে আমর! বুঝতে পারি 
যে, কুশান-রাঞ্গণের সময়ে এইরূপ মূর্তিগুলিকে নাগ- 

রাজ-মূর্তি বলিরা পুদ্ধা করিত। যদুনার পূর্ব ধীরে মহা 
বনের নিকট ক্ষীয় নাগর ন'মক পুরিপীর তীরে এইরূপ 

জাক[(রর একটা সপ্তফণামণ্ডিত বলদেবের মন্দির আছে। 

মন্দিরের ভিতর বলগেব মূর্তির সহিত একটি বৌদ্ধযু:গর 
শাণীঘূর্তিকে পৃজারীরা রেবতী নাষে পঠ্চির দিয়া 
থাকেন। আমরা তাছারই |চর দিলাম। এই মুষ্তিটকে 

কেছ দাউডী, কে€ শেষনাগ মূর্তও বলিয়া থাকেন। 

বৃন্দাংনের দক্ষিণে পরিক্রম! পথের পারে, ছোট মন্দিয়ের 

ভিতর এইরূপ আকারে দাউজী বা শেষনা:গর সপ্ত 

ফণ'--শাভিত মৃত্ি আমি দ্বেঝিাছি। তাঙার পশ্চাতে 

এর্পদেহটা ইংরাজী এস (9) অক্ষয়ের সভায় পদতল পর্যন্ত 
গিয়াছে। আমাদের পুরাণে যেমন, বহর মথুধার 

কায়াগার হইতে লন্ভ গর্ত শ্রীকফকফে গোকুল লইঃ 

যাইবার গথে, সর্পখাজ বানুকী আমির কণ! বিগ্বার 

করিয়া তাহাদিগকে বুইপাত হইঠে বক্ষ! 

করিয়াছিলেন বলিয়! বর্ণি আছে, বুদ্ধদেবের হন্মকাণে 

তেছনি নন্ঘও উপনন নাষে ছটটি সর্পরাজ আগ 



৩০৪ মাথুর-কথ| 

স.ন্থাঙা বৃদ্ধদবকে করযোড়ে স্ব করিয়াছিল বলয় 

বৌদ্ধ গ্রন্থ দাথাত অছে। মণ্যার এপ মাত 
২১ খানা বৌদ্ধ-পাধাধফমক পাওয়। গয়াছে। হিন্দু 

পুযাগোজ গোপরাৎ ননদ ও তাধার ভ্রাত। উপন,নার 

নাম কিরপে বৌনধগ্র্থ মর্পরাজ হল তাহা বলিতে পারি 
*1। ভুদ্তি্ন একটা বিশালকায় সর্প, খা বিশ্তার' 

কাওয়। তপংক্ি& বুদ্ধদেধংকে শীতাতপ হইতে রক্ষা 

করিতেছে, এরূপ হই চাঞিট। মুততি ভারতের স্থানে স্থানে 

[মালতেছে। সুতরাং বুঝ। হায় যে, সর্প ঘটিত আথান 
কেবলা আমর পুরাণ নহে, বৌন্ধ গরস্থেও আছে। 
আরও একটি বথা এই যে, নাগরাজ মুখতিগুলির বাম, 
হত্তে পান পাত্র আছে। ব্লদেবের ধ্যানেও £াছাকে 

প্ছাল'লোদংত বা *কাদদ্বটী-মদ-বিধ পতি লোচন” বল! 
হয়। এই হালা ও কাদযী ছুই প্রকার মন্। এঙদতি্ 

গান পাত্র হত্তে অন্তত নামা আরও কয়েকটি দেবু 

মধুরায় হুঘরে 7য়াছে। 

৩২। স্ামজী ছুংয়ার1 ছোলি দরজার নিকট 

সারুগলিতে একটা ছোট মানায়ের ভিতর, এই হত 

বিষুমুতি স্থাপিত আছে। তাঁধার আটছাতে সখ 

চক্র সি ধনুর্বধাণা'দ অস্ত্র জছ। চৌবের! তাহাকে 
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বক গোপাল, বদি থাকেন। প্রবাদ এইরূপ-_ 

হিনী-বামাহগ-প্রণেতা--তুরগীদাদ যখন মধরা দোধতে 

আিঃাছিলেন, খন এখানে শঙচকগদাপরধাগী 

[বধুযুতি ভিন, ধারী থামমূত্তি দেখিতে গান নাই। 
তিনি ব্যাকুল চিত্ত আ!ক্ষগ করিয়। বলিলেন, "আমি 

ধুর্ধারী 1মমুি ভিন অন্ত কোন মৃত্তিকে প্রণাম করিব 

ন]।” গভবংদল এই দেবমূততিটা। ছন্তান্ত-ঘন্ত্রমেত 

ধনু্বাগাদধুজ জর চাটা হাত বাছির করিলেন। 

তুসীদাল ও তখন ভৃদুঠিত হয়া তাহাকে প্রণাম 
করিলেন। এরূপ অইভূদ বিছুমূধির কথা অগিপুয়াণে 

অছে। 

৩৫| গরুড় গোবিদি-_ইছার মনির সহয়ের 
বাঞিরে ছটিধঃ1 নামক স্থানে অবস্থিত ইনি গরুচার্য। 
অ হ্,_দাঙ্গণ হতচতটয়ে চক, খড়া মৃধল ও অনুপ 
এবং বামচতুটরে শর, শা ধনু, গদ| ও পাপ। দঙ্গিণী 

গল্মহস্ত। লক্ষী ও বীণাহচ্তা। দরত্বতী। জগরপুরাণে 

এইরূপ গরদার়ট আটতুগ মুরিগুলিকে 'ঠৈলোক। 

যোকদ? নাম দেওয়! হইয়াছে। ব্যাহ-পুহাপ (১৯৬ 

জ)২৭1২৮) এই গর্চ-গোধিদর এইরূপ আখ্ান 

আচ এক।| !রড় মঞযাবাসী ববহঃকে [কর 

চু 



৩৪৬ মাঁধুর-কথ। 

সহিত এরূপ আকার দেখিয়া, খিন্িত, হই বিষ 

স্তব করিতে লাগিহ্নে। তাহার গবে প্রীত হটয়। 

বিষুঃ স্বয়ং আিয়া াধাকে দবেখ। দিয়া'ছ:লন। তাহাই 

বরণ গন্য গু ঢ'গোবিনা মৃত্তি হইগছে। বয়া-পুরাণে 

কেবল গে।বিদ। বলিয়। নাম আছে, পাছে কেছ বৃষ্মাবনে 

রূ"-গোন্বাশ-প্রতিঠিত গোব্দিদেবকে এই পুরাণ 

লিখিত গোবিন্দ বলিয়! জুে পড়েন, দেই আন্ত চরিঠা- 

মৃতের মধ্যলীল!, ২* পরিচ্ছেদ, ৮১ গ্নেকে লিখিত 

আছে-“এ অন্ত গবিদা, নহে বরেম্্ননন ॥* চৌবের। 

কিন্ধু যাত্রগণকে এই মূর্তি দেখাইর! বলি! থাকেন যে, 
একদা ক্রীড়। কালে সখ! শ্রীদাম গরু চমু ধারণ করিলে, 

কফ এইরূপ বিকুমৃত্তি ধরিয়। ঠাহার পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়াছক্নে। 

৩৪। দ্বারকাধীশ-_-এই মন্দ ঃটা ২ কুট উচ্চ 

টিলার উপরে স্থিত। শেঠদিগের াধিপুকষ গোকুদদান 

পারকজী ১৮১৫ খৃষ্টাবে ২৫৯**, টাকা বায়ে নির্ধাণ 
করিয়া দিহাছিণেন। লোকে একে শেঠেদে। ঠাকুর 

বাড়ী বলে। ইহার কারকার্দ! বেশ নুন র। মনির হলে 
মর্ষেগ পাথর [বছান। মর্দ॥-গস্তগুল শিন কলা- 

শোভিত। অধারর্তী গৃছে দ্বাকাধীশ নাথে বিকুমূ্তি 
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স্থাপিত আছেন। দক্ষিপৃ দিকে র গৃকে, মুংলীমোহন নাথে 

কৃষ্সুতি স্থাপিত ) এ মন্দিরে রাধা দাই। বাদদিকের গৃছে 

লক্মী প্রতিমা বিরাঞ্িত। বল্লভাচ।য বংশী লোকের! 

এখানকার পুঙ্গারী। এখানে মোগা, পা হীরা ও জহ- 
রতের আসবাব বিস্তর । ধনী শেঠদিগের গ্রঙ্ত বাদ, 

রিফ ৪৯**০২. টাক! আয়ের দেবোতু॥ সম্পত্তি হইতে 

মহ! মমারোহে এখানকার নেব! চলে। শুনিলম,মন্দিয়ের 

পশ্চৎ দিকে সেই মহার্ব গ্রলাদ বিকুয় হই! থাকে। 

৩৫। সতী বুক্রজ--মগ্বরের রাগ বিহারী মলের 

গত্ধী, রাজ! ভগবান দাসের মাত।, মছারাঙ্জ মানসিংছের 

পিঠামহী, যযুন। তীরে বিশ্রত্তি থাটের নিকট স্বামীর 

শবদেছের সহিত চিঠারোহণ করিয়াছিলেন। স্বতি- 

রক্ষার জট, রাজ। ভগবান দাল ১৫৭ খৃঃ এই চতৃক্ষোণ 
মঞ্চ নির্ঘ্াপ করি দিগাছিণেন। এটা উচ্চে ৫৫ ফুট 
এবং চারি তলে বিভক্ত । নীচের তরাব! বেদী ভরাট 

গাথা। ভ্বিহীর ও তৃতীয় তলের তিতর দিরা লোপান 

শিঃাছে। চতু-ফাণ গবাঙ্গ দিয়া ভিতরে আলে! প্রবেশ 

করে। বহিরংশ লাল পাথরের উপর হুন্দ॥ ফারুক ধ্য 
ছায়া শোতত। চতুর্থ তলায় গথুগ বিগুধান। তাহার 
পাথর গুলা বণিয়। গিল্াছে। আনভ্ধিজ্ঞ ঠৌব-ঠাকু:র॥। 
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এই সতী বুরুজ দেখাই! ,বাত্রিগণকে বলিয়া! 

থাকেন যে, কংস রাঁজায় মহিষী এই স্থানে সতী হই 

ছিলেন | 

ওই বুরুজটা ও চৌবেজীক! বু₹ুজ নামে অপর 
একটা চায়িকোপ মঞ্চ, মরার মধ্যে আকবরের সময়ে 

নির্শিত বক্য়া হান! গিয়াছে। ভত্তি্ অপর সমস্ত বাটা, 
খুলি তৎপরিবর্তীকাবের,--অধিকাংশ ইংরাজ.আমূল 

নিশ্বিত। এখন আমরা ইংরাজ আমলে নিনিত আর 

কয়েকটা নৃ্ঠন মন্দিরের কথা বলিব। 
৩১৩। স্বামী ঘা!টর চিকট, অনন্থযাম শেঠ নাঁষে 

একজন চুড়িওয়!ল! ১৮৫৯ মালে ২৯৯২ টাক! ব্য 
করিয়। মদনমোহদজীর একটা সুলার মনির করিয়া 

দিয়াছেন। 

৩৭1 কুলঞ্টাদ *্ঠে নামক বরোদারাজের 
একজন ক|ম্দায ১৮৩* সালে গোবর্ধননাধের মঙ্গিয 

কির! দিহ়াছেন। 

৩৮। ছুকিলাল কানাইয়াঝাল নামে ছুইজন 

যছাজন ১৮৫ সালে ২৫৭৬* ২টাক| বাণ, বিষঠারীনীকউর 
একটী মন্দির কঠিজ| দিযাছেল। বাহির হইতে দেখিতে 
এটী বেশ সুন্মর। 
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৩১। গৌয়সছায় ঘনষ্টামদাঁণ ১৮৪৮ হীঃমকে 

গোবিনদেবের একটি মন্দির নির্দাণ করিম! দিয়াছেন। 

৪+। ১৮৬১ ধৃঃঅষে হ্বাদীধাটে গুলয়াজ ও জগন্নাথ 

নামে চুড়ীতালা। গপীনাথজীর মনির করিয়া দিযাছেন। 
৪১। হোলি দরওয়াজায় রাইবাই নামে একজন 

বগিক-পড়ী, ৫*।০**২ টাকায় বলদেধের একটী মনি 

নির্মাণ করিয়াছেন। 

৪২। সাতঘর1 মং, কপ! বোর! নামে একজন 

'চৌবে, মোছনজী নামে ঠাকুয়ের মদগিয় করিযাছেন। 

৪৩। নবী মসজিদ। মথ্রায় বাজারের মধো, 

চারিটা-জিনার-শে।তিত, আবান্ নবী নির্দিত যে প্রশিদ্ধ 
মন্দ আছে, সেটা দেখিতে বেশ হুম্মর। এখানকার 

গ্রাচীন জে।কগিগের মুখে গুনিলাৎ যে, সেকেদর লোদী, 
এই স্থানে একটী টিলার উপর,পূর্বে যে হি মনির ছিল, 

তাহা ভাঙিযা দির! কমাইদিগকে দোকান" করতে 
দিহাছিলেন। গরে আওরজজেবের সেনাপতি ব| ফোজ্গায় 

আবদন নবী, প্রতৃ। আজ্াগুদারে কস|ইদিগের নিকট 

হইতে ভূমি ক্রয় করি], ১১১২ ইঃ দ্ধে এই মণি 
নিশা করিয়! দিরাহিণেন। ১৮৯৩ ধৃঃ ঘবে ভার তৃষি- 
কম্পে ইহার খিগাদাদি ফাটি।| পিযাসিল) এখন মেহামত 
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কর! হইয়াছে। ইহার পার্ট আছিও কসাইদিগের 

দোকান আছে। মথ317হরে কেশবজীর টিলার উপর, 

আওরঙ্গজেব নির্মিত জুম্মা মমজিদ ও নবী মসজিদ, £ই 

ছটা মা মসাজদই দর্শনযৌগ্া। আরও চারি পাচট। 

যে ছোট ছোট মপ্জদ আছে, সেগুলি উল্লেখযেগা 

নহে। 

8৪1 এখানকার প্রমিদ্ধ ধনী লঙ্ষমীঠাদ শেঠের 

বঙ্গটকা-বায় নির্দিত গ্রাসাদটি এবং তৎদন্পিকটে তত 

পুরের রাজাদের নির্শত পিতলময়ফট ক-শোভিত 

গাসাদ এই ছুইটাও দেখিবার উপযোগী । 

৪৫। বষ্ধাণী টিলা-মধরার দর্মণ-পশ্চিম দিকে, 

কাটরা হইতে প্রায় আধ মাইল দুরে, আগ্রা! ও গৌবদ্ধন 

ফাইবার পথের মোড়, এই টিলাটী অবস্থিত। এ 

টিলাটা চারিকো পা, €**১৮৩৫* ফুট। ইছার এক 

গার্থে একিট ছে)ট প্র/টীর-ঘে। দেবস্থানের মধ্যে একট! 

সিদুরলি৫ হস্তগাজ অক্কিত, নারীমুর্তিকে লোঁকে 

ফঞ্ানী দেবী বলির! খাফে। এই দেবালক্টা খুব 

পুয়াতন নহে। পূর্বে এই টিজাটি ১০। ১২ ফুট ই 

ছিল। ইহার উপর কোনরূপ দেবমনিরাদি না থাবায়, 

৫ দবতন্বাযাদয়। মদের সাধে খনন ও জনুঃন্ধান কারবার 
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স্বযোগ পাইরাছিলেন। অধবানীর] এস্থান হইতে 

ইক ও পাবাণ-খণুসকল অবাঁধে লইয়| গিয়া, আপনাদের 

বাটা নির্মাণ করিতেন। গ্েনারেল কানিংছাম সাহেব 

১৮৭১ থ.ঃমকে) গ্রাউগ সাহেব ১৮৭৫ অনয, ডঃ বর্জেল 

ও ডাঃ ফুরুতার লাছেব ১৮৮৭--১৮৯৬অব পর্য্যপ্ত, কয়েক 

বার খনন করিয়!, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের অনেক ধ্বংস. 
বশেষ বাহির করিয়াছেন । তগ্মধো কণিষ্ধ, হত, ও 

বাস্থদেব গ্রভৃতি কুশানয়াজগণের,ও শক সব্রপ সোড সের 

নামান্কিত কয়েকথান|! শিলালেখ পাওয়া গির়াছে। 

ঙই পের পূর্ব দি:ক, শ্বেতা জৈন,জ্ীদায়ের 

সবগ্রবশেষ-সকল, ও পশ্চম দিকে দিগম্থর-সত্ুদায়ের 

নিদর্শন, লকল পাওয়| গিয়াছছ। তৎদজে ছুইচারিট। 

তন হিন্দুদেবমুর্ত,। বখ| দম্ভুগ1। গপশ প্রড়তিঃ 

মিলিয়াছে। ভ'ঃ ফুয়রার সাছেব বলেন, এট বঙ্কালী, 

শপে কেবল জৈনগণের নঙে, বৌদ্ধ ও £বঝবগিগের 

পর্যাত যলিরের নিদর্শন পাওয়] যাইতেছে। তাহাদের 

যধ্যে বীয়মিংহ-নির্ধিত কেশবজীর মন্দিরের তোরণের 

একখান! কপাজী (11061) মিহিয়াছে। সেখানিতে 

একটী কারুফর্-শোতিভ গোলাধার চক্রের ভিতর, 
কমলদয় হাতা লূর্ধাদের বলিয়া আছেন। এখান হইতে 
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অনেক ধ্বংসাবশেষ লক্ষৌয়ের য'ছুঘরে চলিয়া! গিয়।ছে। 

যাহার]! এবিষয়ে বিশেষ জানিতে চাহেন, তাহারা 

ভিন্পেপ্ট ন্দিধ রচিত [006 1710 500083:800 01০1 

81710101069 ০01 11211)018* পুস্তক দেখিবেদ। দে 

পুস্তকে এখনকার অনেকগুলি ধ্বংগাধশেষের চিত্র 

দেওয়া! আছে। 

বঙগীর স[হিতাপরিষং হইতে পজেধনালানু ক্রমণী* 

নামে একখান! পৃগ্তক বাহির হইনাছে, দে পুস্ত:ক 

মরার প্রাপ্ত ১১১ থানি শিলালেখের পরিচয় আছে। 

তাছার প্রায় আর্:কর উপর শিণালেধ এই কন্ধ।লী- 

টিল। হইতে গ্রাপ্ত। তৎকালে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন 

সঙগালিশী ঝ|তিক্ষুণীরাও যে মথরায় দেবাপয় ও মূর্তি 

স্থাপন করিতেন, তাহ! শিণালেখ হইতে জানা যার। 

এই মধবার শিল্পকলা হইতে আরও একট| লক্ষ করি- 
বার খিষর $ই যে, তাংকলিক বৌন্ধ, গৈন বা ব্রাঙ্ধণ- 

দিগের মংধা শিল্পকলা লইয়া কোনবপ সশ্রদরিক প্র্েদ 

বা বিয়োধ ছিল না। তাহায়। মক্েই একই ধরণের 

ভগ দেবমুর্তি বা মন্দের নির্মাণ করিতেন। তাহাদের 

বৃক্ষ, রেলিং) চক্র, স্বস্তি$, শিলাণট, আরামণট 

গ্রভৃতিতে একইরূপন্ঝ। করিতেন। এই সকন শিল্প 
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কলার মধ্যে কয়েকটা গ্রীক, বাবিলোগান, শক ও 

কুশানদিগে। আপর্শ আছে। শিণালেখগুপির অঙ্গয় 

খট্টপুর্ব দ্বিতীয় শতাবী,হইতে গুয়াদাদিগের সময় 

পর্যন্ত ক।লের। তা্।৪ কতকগুয।র গালি,কতকগুদায় 

অধ্রন্ধ দংস্কৃচ। এই কষ্কালী-টিল! হইতে মৌর্ধা সমাট 

অণোকের নামাঙ্কিত একখানি শিগালেখ পাওয়! গিয়াছে, 

তাহাতে অশুদ্ধ সন্ত ভাষায় যাহা লেখ! আছে, তাধার 

অর্ধ ।_বিখাত বংশাগুণ।ঘ্ঘিত ব্যক্তিগণে অগ্রণী ধর্ম. 
শোক কর্তৃক এই প্রতিকৃতি সওক্কি'"*বিছাঁরে গ্রতি্থাপিত 

হইল। ইহাতে বেপুধ্য হইবে, ভারা! মাত, পিত| ও 

ভ্রাতগণেন্র হট্টক।* অধ্যাপক ডাটসন দাছ্বে বলেন 

এই শিলালিপি একট বৃদ্ধঘুর্তি পাদপীঠ অধিত ছিলি। 

সেখানকার অবস্থ9ন এধন অল্লাত। ইহার অক্ষয় 

থু ১ম বা ২য় শতাীর। নু তাং খঃ পৃঃ ৩ শতাবীর 
অশোকের পালিচযার লিখিত লেংমলার সহিত ইহার 

একা হয়ন]। হয মরার আপোক-হাপিত বুদ্ধ 

মুরধি। প্রধান গুনিঃ! পরবর্তা লে কেহ ইহ! খোদিত 
কিয়! থাকিবেন। শিলাণেখাহু ক্রমণী পু্কের ১১৬ 

সংখা দেখুন । প্রত 5ত্ব বদের! আজিও ভারতের কোথা 

অশোক স্থাপিত বুন্ধমুর্তি পান নাই। ততৎকালে, একট 
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বুঙক্ষের উতয় পারে যুগ ?ভৃতি অন্কিত করিয়া সন্কেত 

বুদ্ধদেবের পূজা] করা হইত। ও ত্রততত্তবিদেঃ বলেন যে, 
থ্ঠীর ১ম শতাবীতে কুশান্সমাটগণের সময় হইতেই 
বুদ্ধমুর্তিগুলি স্থাপিত হইতে আরম হ্য়। 

৪৬৯) চৌধারা টিলা-_মত্রার দক্ষপ-পশ্চিম দিকে 

গাঁ এক মাইল দুরে ৪1৫টা বিভিন্ন গঠনের স্ত.প 

আছে। লোকে সেগুরিকে চৌসাা সুপ বলে। 

ইছার একটার ভিতর হইতে ক/চাহটে গাথ|! ছোট 

গৃষের ভিতর, শগীর-ধাতুরক্ষার নুবর্ণময় কৌটা গাওর। 
গিগ্জাছে। জার এঝটার ভিত্তর হইতে অতি তারি 

সতীর্ঘ গাওয়। গিয়াছে । তাহার দুদিকে ছুইট। 

সিংহের মুখ, অপর ছুইদিকে চইটা শৃঙ্গযুক্ত মানুষের মুখ 

অস্কিত। তৃতীর শপ হইতে ১৪ ইঞ্চি ৫চ্চ কুঞ্চিতকেশ 

বুদ্ধদেবের ভগমুও পাঁ$ঠ| গিয়াছে । তৎসজে একটি 
উপবিষ্ট বৃদ্ধমুত্ির নিয় ভাগটমাজ মিকিয়ুছে, তাহার 

তলে পাপি ছুক্ষরে লিখিত আছে-_ “মহারাজ দেবপুতর 

ইবির ৩৩খ বলে ১ম গ্রীত্য মাসের ৮ম দিবলে।” 

চতুর্থ পটার উপর দিয়' একট! রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। 

এক চারিটা স্তপের গাঁ হইতে ক্কশিবসীর! ইট ও 

পাধ্য়াদি সমন্তই স্ঞাপনাদের বাড়ী তৈয়ায় করিতে 
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হইয়া গিাছে। এই চৌবারা তুপ হইতে আরও 
কতকগুল! সেকালের ত্বস্তাদি ও নানীমূত্তি বাহ। পাওয়া 
গিয়াছে, ৮কহগুয়ার *রিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধ বান্ল্য 

হইয়া বার, এধান কয়েকট। মাত্র উল্লেখ করিলাম। 

8৭1 চৌরাশী টন চৌবার! ্তপ হইতে কিছু 

উত্বর দিংক তি€টি স্তুপ। তাহার একটা উচ্চ প্রায় 
২০ ফুট হইবে। তিল্টা স্তপের মধো বড়টার মাপ 

চারিদিকে ৩৫০ ফুট করিয়।। ইহার উপর, শেঠদগের 

ভঁদি-পুরুষ মণিরম শেঠ আনেক টাকা বায় করিয়া 

তীধস্কর জদৃত্বামীর নুলার মদির করিয়া দিঠাছেন। 

দাড় বাহিয়া উপয়ে উঠিতে হয়। সঙ্গুধে উঠান, তিন 

দিকে বারান্দা ও একদিকে ছোট-শখরম্ডত দেবস্থান। 

মন্দিয় মধ্য বেষ ধর্দোপদেষ্া, পকেবলী” নুধার্শের 

শিষ্য জদুষ্ামীর দিগ্গয় মুতি। ৩ৎলঙে তীথ্র চগ্র- 
প্রত! এবং শেঠ হঘুন!প দস কর্তৃহ গোয়াতিয়র হইতে 

নীতি খেউপ্রস্তর-নির্িত বিশালকায় জঙ্গিতনাথের 

মুগ্তি ও এখানে অ।ছ। 

মণিরাম বং জৈন ছিলেন। তাহার পুহের 

ছমীঠাধ, রাধাকিষণ ও গোবিনদাস, তিন জনেই 

কামাহজ-মন্প্রদায়ের গোস্বামীর নিকটেই বৈধৰ ধর্দ 
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গ্রহণ করেন। ইহাদের প্রধান কী, বৃন্দাবনে শেঠদের 

মন্দির। থুধার আরও কয়েকটা ছোটখাট জৈনপিগের 
নতন দেবালয় আছে। তবে তাহাদের মধ্যে জঘুস্বামীর 

মন্দিরটা সর্বাপেক্ষা গ্রধান। এখনে কান্তিক মামের 

কষ ষঠী তিথি হইতে সপ্তাহ-বাণী দেলার সমগ্ধ খুব 

সমারোহ হুইয়। থাকে । 

এই চৌবারা ও চৌযাশী স্তুপ গুণির অবস্থা দেখি! 

কানিংছাম সাছেব বলিদাছেন যে, বাঁনর-পুকগিণীন 

উত্তরে এইস্।নে, ধিযস্থপীংখঠিত ১২৫ জন ধিখাাত 

বু্ধশিষ্য বান করিতেন, এবং এখনে তাহাদের পারি 

ছিল। আজিও ইহার চারিণিকে অনেকট| স্থান 

ব্যাপিরা, স্তুপগাব্রথ লত পুরাতন ইট-পাথর গুভৃতি 

পাওয়! যাইতেছে। 
৪৮ জামাঃপুর টিল-ছোলি দরওয়া| হইতে 

প্রায় ২৩ মাইল দূরে আ'গ্র। যাইবার রাজপথের পার্ে 

অথুয়ার জেলখান! অবস্থিত | এস্থানকে গোকে জামালপুর 

বলে। ইছার সন্নিকটে গ্রাটীর-বেষ্টিত দমদম! নামে 

বাদশাহী আমলের ভগ্ন ও পরিত)জ সাই পড়িয়। 

..আছে। এখানে একটি পুঙ্গিনীর পারে উচ্চ ভপের 

উপর নবাবী আমলের একটি ছোট ভগ মস্ঞদ 
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স্থাপিত ছিল। সেটা কালবশে ভূমিসাৎ হইয়া! যাঁর। 

এখন সেখানে কালেইর সাহেবের কাছারী হইয়াছে। 

এই কাছারীটা নির্ঘ্াণ করিবার সময় ভিত্তি খনন করিয়া! 

দেখা গেল যে, সেই টিলাটার অত্যন্তরে বৌদ্ধঘুগের 

অনেক ধংসাবশেষ-শুভত, রেলিং, তমুত্তি প্রভৃতি 
রহিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল কোনও একট! যৌন্ধবিহার 

ভগ্ম করিয়া তাহার উপর মস্জিদ নির্শিত হইয়াছিল ।, 

ভগ্লাবশেষগুলির আধো যে কয়েকখান! শিলালেখ 

মিলিয়াছে। ওাহার চারিখানি শিলালেখর পরিচয় 

দিলাম। (১ম) একট! শিহালেখের গাত্রে হবিষ্ক' 

বিহার বলিয়! নাম পাওয়া গিয়াছে! (২য়) গ্রাউদ 

সাহেব এই স্থান হইতে জার একখান শিল1পট পাইয়া 

ছেন, তাহাতে ঙ্গী অঙ্গরে লিখিত আছে "সিকি। ২৬ 

সম্বংসরে ওয় মাসে ৫ম দিবসে ননদীবল নামে একঙন: 

যথুধাবাদী নটপুত্ ভগবান নাগেম্্ (মধাজ) 
দধিকর্ণের দেবকুলণে এই শিলাপট স্থাপিত কাঁরলেন।* ১ 

১। জবর] এখানে দধিকর্ণ নাষে সপ্পরাজের মাধ পাইছেছি। 

একজন কৃশান-সত্রাষ্টের মূর্িফে যে গোকধেখের পিব বলি? 

পৃজ| চলিতেছে, সে পরিচয় পূর্বে দিয়াছি | গোকণ শবের 
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ইহ। হইতে গ্রত্বহববিদেরা অনুমান করেন যে, 
প্রথমে এই স্থানে নাগপুষ্গার একটি দেবাণয় ছিল, 
লট হুবিষ্ক তাহ জাণিতে পারির। এখানে নিপ্ধ বিহার 

স্থাপন করিয়াছিলেন। (ওয়) কানিংহাম সাহেব এখানে 

শুককুণ্ত' খোদিত অপর একখন। শিগালেখ দেবিয়। 

বলেন যে, চৈনিক পরিব্রাজক হিয়স্থদাং, বাঁনর-কর্তৃক 

ুদ্ধদবকে পুফরিণীতীরে মধু দিবার কথ। পিথিয়াছ্থেন, 

মেটাও বোধ হয় এই স্থানে হিল বুদ্ধদব সেই পুষক্করিণী 

তীরে পাদচারণ করিতেন। পরে গেট মঙ্রিয়। গেলে শু 

কু বাণ্তকু€ড নান হইয়া থাকিবে। (9) এখানকার 

অপর একখান! শিগালেখে 'নংবমিত্র। নদ] বিহার নাম 

আছে। ন্ুতরাং এধানে শক, সয় টগণের সমধে চাঠিটি 

বিহার ছিল, যখ। হবিফ বিহার, গশুককুণড বিহার, 

সংঘমিহ| সদ। বিহায় ও নাগযাজ দধিহর্ণের অধিঠান। 

৪৯।  টৃতরবনাথ--'লোছারঃ গল্ীতে বিষণগাল 

অর্থসসর্ণ, ও ঈখয় লন প্রহৃবার।জা। স্ৃতরাং গোকণেবের 

ব| নাগেক্। উর শবষের গর্ধ সর্ণবাজ। মুশলষান বিশ্বের 

পূর্বে, গোকপ্খিরের হন্গিরে কুশান-বুর্ভির পরিবর্তে, কোন 

সর্পরাজের ু্ডি প্রতিটিচ ছিল কি না, পে সন্তান পাই নাই। 
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ক্ষেতী নামে একজন লোক দশহাজার ট|ক! ব্যয়ে এ 

মন্দির স্থাপন করয়াছেন। এখানে ছি, মুসলমান ও 

শিখে! পর্যান্ত পৃ দিয়! থকেন। মুসদানের| এ স্থানকে 

পীর সরকার সুগতানের আগ্তন। বলেন। মাঘ, কান্ত 

ও টত্র মাসে এখানে মেগার নমর পঞ্জাব ও পিদ্ধু হতে 

সহত্র সহত্র ঘাতী আইসে। এটি বাস্তবিক একটি 

হি দেবাপয় ছিল, এখন মুদলদানদিগের আগ্তান| 

হইয়াছ। 

আমর! এপুস্তকে জনেহগুরা টিলার পরিচয় দিয়াঞ্ছি, 

সেগুলিকে আমর! অল্প সময়ের মধো, তাড়াতাড় ॥ বয় 

ছিলাদ। হুতরাং নেই টিলাগুলির টচ্চঠ। সম্বন্ধে 

আম!1 যেরূপ মাপ বলিয়াছ্ি, তাহার কম বাবেশী হইতে 
পারে। কাশিংঘাম সাছেব বণেন। মথুধার এ মল 

টিলার মধ্যে (১) ৫ টিলা) (২) দগ্ডি টিলা, (৩) 

বণি টিন, (8) নার? টিপা, (6) কংদ টিগা, (১) কলিমুগ 

টিলা, (৭) নৃদিংহ টিলা, এই লাতটা বুদ্ধ'দবে। সাক্ষাৎ 

শস্তগণের তুপ ছিল বণি।| অনুমান হয় 

কু ও কৃপ-মথুধায় যে নকল কুরতী আছে, 

কাহার মধ্ো( ১) ভূতেঙর়ের নিকট বগতদ্র কুঝ, 
€২) কাটায় নিকট পোতড়াহৃও। (৩) দিননীর পথে 



৩২০ মাথুর-কথা 

সরগ্তী বু, (6) মহর়ের বাহিরে শিবঙাঁল বা শিব 
কুখ্ত-৫ই কয়েকটা প্রধান ও দর্শনযাগয। এই 

সমস্ত কুডধণিই পাথর দি বাধান। ১৮৭ 
খুষ্টাবে কাশীনয়েশ রাজ! পার্টনীমল শিবতাঁ টাকে 
খুব মুন্দর তাবে আনকটাকা ব্যর করিয়া বাধাইয়। 

দিয়াছেন। ইহার এধকেপে গোগণের জলগানের 

জন্য গ্রড়ানির। পথ আছে। বরাহপুরাণে শিব-তালের 

নাম শিব কু।। শিবতালের পাস্ব মহারা্রগণ-নির্শি£ 

পম ছুলার একটি শিবমন্দির আছে। পেটা 

দ্বরজাগাল প্র্যন্ত প্রস্তরে ওত্তত। ভিতয়ের শব 

লিজটাও বেশ ঝা রুকার্/রচিত ও সর্পবিদ্ুষিত। 
দ্শনযোগ্য কৃপ-(১) বুঝা! ছুপ- এই নামটা 

পরবর্তী কাল (দঞ৮1 হইয়াছে। এটি জতি গ্রাচীন, 

বৌদ্ধ যুগে ইধার [ক নাম ছিল বলিতে পারিন!। 
ইছার অবস্থান কাটবার উত্তর-পশ্চিমে। ইহার (তির 

হইতে বৌদ্ধধুগের করেকটা ধ্বংসাবশেষ পা1ও$| [গয়াছে, 

দেখিলে বুঝ! হায়, ইহ? অতি পুরাতন। (২) জান 

বায়, ২ ল্লপুরার পশ্চিষ্ে অবস্থিত এটাও খুব পুরাতন । 

ইইর [ভিতর াচীন কালে দে গৃহ ছিল তাংর 

ভগ গার? দেখিতে পাওয়া বার ৬৩) সপ্ত- 
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সামুর কৃপ--এটী কষ্কালী টিলার নিকট। ইছার 
ভিতর হইতেও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ হাঁহি 

হইক়াছে। অপরষে করেকটী কৃপ দেখিয়াছি সেগুলি 

তত পুরাতন বলির! মনে হয় না। পুজারীরা, বিধন্মীর 

উপদ্রব হইতে দেবমুতি গুলিকে নিরাপদে রক্ষা 

করিবার অতিপ্রায়ে কূপ কুণ্ড ততৃতি জলাশয়ের 

ভিতর সেগুণিকফে নিক্ষেপ কারতেন। ফেহ বা 

ভবগর্ভে প্রোথিত করিতেন । বারাপমীতে জ্ঞান বাপী 

নামক কূপের ভিতর বিশ্বেশবর (শিবলঙকে লুকাইয়! 
রাখিবার প্রবাদ আছে। 

উদ্ভান--মখরার যে সকল উদ্ভান আচে, তাহার 

হধ্যে সহকারী ভিক্টোরিয়া গার্ডন ও প্ঠেদের মার্েল 

মণ্ডপ-শে!ভিত “যমুনা বাগন্ই উল্লেখবোগা। শীলা 

নামক একজন খ্যাতনাম! চৌবের উদ্ভালে) হবিক্কের 
মাধান্কিত একট! তশগু পাযাণমরর হম্ত। কানিংহাম 

সাহেব দেখিয়া(ছলেন। 

কেন্পা--এটী অথুয়ার উদ্ধর দিকে বমুনাতীয়ে 
ভগ্বাবস্থার পাড়! আছে। মহারাজ জয়ালংহ ওর 

এস্ধছলে ষ্বে মান্নার ও তাহার ভবনারদ দিশ্দাপ 

করিয়াছিগেন, দুই একটা ছাড়া, সে নকল গুলিকে 
হক 
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বর্ধর ভাবে ভাঙগিয়া, ইংরাজ আমলেই পথ ঘাট মেরামত 

কারবার মাথ মদ্বা| করা হইদাছে। বদন! বক্ষ হইতে 

এখন কেবল, সেই কেল্লার অগংস্ৃত ভীর্ণ শীর্ণ মমুন্নত 

গ্রকারগুরিকে অতীত কাণ্র সাগী শ্বরূপ দেখিতে 

গাওয়! যায়। কালিংহাম সাহেব তাহার অর্কিওল" 

[জ্রকাগ দার্ডে পুস্তকের ১ম ভাগে বলিয়াছেন যে, 
কেশবজীর মান্দরটিই উপপ্ত নির্মিত বুদ্ধদেৰের কেশ 

ও নখন্তপ। পরে বিংশতি ভাগে বশিয়াছেন যে, 

নদীতীরের দুরারোছ এই কেন্জাই উপ্ণ্ড বিবারের 
স্থান ছিগ। চৌবে ঠাকুরেণ এ কেক্পাকে কংস রাষ্জার 

কেন্প। বলয়! “র্চিয় দিয়া থাকেনল। বরাহপুরাপ, 

ঠৈনিক পরিবাকেরা, ব। মামুন গিনী, কেহই ইহ181 

উল্লেখ করেন নাই। বানতধিক ই কোন্ সময়ে, 
ফাহাকর্তৃক প্রথমে স্থাপিত হট্রাছিল তাঁছ! আও 

অঞ্ঞাত। 

ঘাট_মধুরায় ২৫টা ঘাটের মধ্যে বিশ্রাম ঘাটই 
সর্বপ্রধান। শ্রী কংশকে বিনাশ করিয়। এই খাটে 

শ্রমাপনোদন করিয়াছিলন। ভাই এ নাম হুইরাছে। 

যাত্রীরা সর্বণগ্র ই ঘাটে ম্। করিয়া, পরে ঠাকুর 

ধর্শনে যাত্রা করেল। প্রত দন্ধ। এখানে বধুনা 
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দেবীর আরতি হয়। ওখন এখানে বু লোক, 

বিশেষভাবে মছিলাবৃন্দ, সমবেত হই! আরহি দর্শন ও 

আনন্দ উপভোগ করেন। পৃরারী ঠাকু৫, দীপ-মাল! 

বিমখিত নুবুহৎ আরতি পান্র হাতে ধরিগা, বিচিন্ত 

গভিতে যমুনা নর্দীকে পুও1| করিতে খাকেন। লানাই 

বামাদ। প্রভৃতি বাদিহে থকে, তংদ্ঙগে চাতাণের 

উপর অবিত মর্মর মস্তগুলর শীর্ষে, গিলানের তলে 

ঝুগান বৃহৎ খণ্টাগুলিও মধুরনাগে শর্ত হইতে খাকে। 

মধুঝ/ঙ্মারা পুষ্প বর্ষণ ক বিয়। হলুধ্বশি করিতে থাকেন। 

তখনকার ঢূঠ বড়ই মনোরম ও ধর্শনোপযোগী। 

কোন কোন রমনী, ছোট ছোট ভেলায় কারয়! হমুন!বক্ষে 

কীপমাণ। তাসাইয়। আনন্দধ্বণি করিতে থাকেন। 

ঠাঠালের মধো একটা ছোট মনিরের 8িতর শীতের 

মুঠি ও মুঠুট রহিয়াছে। চৌবের| বলেন, এই স্থানে 

ব্সির। থক শিজের চূড়া, বাশী ও নুপুর খুলঘ! নন 

ঘঙারাজয় ০স্মে গিয়া বৃন্বাবলে ফেএত পাঠ'ই্য়াছিলেন 

«ই বিশ্রাম ঘটে হিন্দু ও মুলপমাসাদগের মধো সংঘর্ষের 

এইনপ একট প্রবাদ গুনতে পাওয়। হায়। পগেকেনর 

লোদীর আমলে চিদ্দু।| এইখাপে সন ক'রতে অপিংল, 

ঘুলমানের! ভহাদিগ্রের উপবীভ ছঠিরা দিত, এবং 
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নাঁনার়কমে তাহাগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত কয়িত। 

হিচ্ুঃ1! বিষম উত্যক্ত হইব! কেশব কাশীরী (ইনি সেই 

দিশ্বি্যী পত্ডিত, বীহাকে নবন্ধীপে শ্রীচৈতন্তদেব তর্কে 

পরাস্ত করিয়। দেন) নামক তাতকালীন মহাক্ষমতাশালী 

পঞিতের নিকট বাইয়! অভিযোগ করেন। পপ্তিতনী, 

দৈব গ্রতাব বলে এ স্থানটাকে এরূপে সুরক্ষিত করিয়া! 

দিয়াছিলেন যে, কোন মুগলমান এই ঘাটে প্রবেশ 

করিব1 মাত্র, তাহার দাড়ী আপনি খল] পড়িত। 

যুদলমানের! এইরূপ দৈব গ্রভাবে ভীত হইয়া হি্গুদের 
উপয় উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হুটয়াযার। কেহ কেহ 

বলেন তিনি কেশব কাঁশ্ীরী নন, বল্পাভাচার্যাই সেই 

দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্ক্তি। এই তাট হইতে অদূরে ভগ্ন 

মস্জিদেযর তিত্তিগাত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 

লোকে বলে, পূর্বে দেইখানে বিশ্রাম ঘাট ছিল, 

যুললমামেরা তাহ! ভাঙ্গিয়। দিলে, হিন্দুর! আকবরের 

জ[মলে এই নুতন বিশ্রামঘাট নির্মাণ করিয়াছিল। 

বিআম খাঃটর উত্তর দিকে যে ১২টা ঘাট আছে তাঙকার 

নাম (১) হপিকর্ণিক, (২) অলিকুণ্। (৩) সংযমন 

ব্পর নাম শ্বামীঘাট ব| বনুদের খাট ) (9) ঘণ্টা রগ, 

(৮) সোমখাট বৰ গোঘাট, (৯) চক্রতীশ (নিকটেই 
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শ্বরহ্বতী-দঙ্গম ১১ দশাশ্বদেধ ঘাট, ১২ বিদ্বরাজ 

বা গণেশ ধাট। এই ১২টি ঘাটকে উত্তর কোটা বলে। 

বিশ্রাম খাটের দারক্ষণ দিকে যে ১২টা ঘাট, তাহাদের 

নাম১--(১) আবিছুক, (২) অধিক্য। (৩) গুহা, (৪) 

প্রয়াগ, (:) কন্ধল, (৬) তিন্দুক (নে কালে বাঙ্গালীর 

এই ঘাটের নিকট আসিয়! বাস করিতেন ৰণিয়া। 

ইছার অপর নাম বাঙ্গাণী ঘাট), (৭) হূর্ধ্ঘাট ব! 

গড়ওয়ালা ঘাট, (৮) বটস্বামী ঘাট, (৯) ঞব ধাট 

(১*) খতীর্ঘ, (১১) ঘোক্ষতীর্ঘ, (১২) কোটী তীর্থ 

বা বুদ্ধ ঘাট। এই খাটে রাবণ তপস্ত। করিতেন বলিয়া 

রাঁবপ-কুটাঞ বলে। হায়! যে মণুরা একদিন বৃদ্ধদেহ 
ও বৌদ্ধ ধর্থের প্রভাবে প্লাবিত হইয়া! গিয়াছিল, 

আঞি কিন! এই একটা মাত ঘাট, তাহ।র ক্ষীণ 

শ্রতিচি্ বহন করিতেছে। 

দক্ষিণে এই ১২টী ঘাটকে দক্ষিণ ফোটী বলে। 

উপরিউক্ত ২৫টি ঘাটের মূধা কনেকটার এখন তগাদশ! 

অবষ্তল বেশ মজবুত রহয়াছে। এই খাটগুলি 

কোন্ সময় ও কাছ কর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল, লে 
বিষয়ে নানা মতত্েদ দেখয়' আমরা সে পরিঠয় ধিত্ে 

নিরন্ত হইলাম। 



৩২৬ মাথুর-কথা 

যাদুঘর ।--মধুর। সারের দক্ষিণ দিকে, তথাতার 

জনগ্রিয় ভৃতপূর্ব কালেক্টীর হাড়ি সাঁছেবের 
স্বৃতিচি্ছ_হাডিঞ গেট ৰা হোলি দরওয়াজ| [7য় 

বাহির হইয়া, দন্গিণাভিমুধে কংস টালার পার্থ 

দিয়া, কানায় ও আদালত বাটী হইতে অল্প দুরে, 

সর হইতে প্রায় দেড় মাইল পথ আতিক্রম করিয়া, 

মথুরার য1ছুঘরে গন্ষ্থান যান়। এ বাটী গ্রথমতঃ 

বিংদশাগত অন্্ান্ত জনগণের ধর্শশাল| ব| ডাক বাং 

রূপে বাবহত হইবার উদ্দস্তে নির্শিত হইয়াছিল। মথয়ার 
স্বনামধন্ত কালেক্টর]. 5. 0109০ গ্রাউস্ সাহেবের 

গ্রধত্বে ও মিউনিনিপাল বোর্ডের উদ্োগে এখন সেই 
গবনকে পরিবত্তিত ও পরিবন্ধিত করিয়! মথুরার যাহ্ঘর 

(51002:01021091 24056810) স্থাপন করা হইয়াছে। 

এ বাটাটি বেশ হুলায় কারুকার্য-ব্ভিধিত ও দর্শনোপ- 

বোৌগী। এখানে, বছ শতাবী ধরিয়াষে মকল, রত্রয়াজি, 
প, কূপ, তড়াগ, প্রান্তর, শহ্যক্ষেত্র। ও বন-্জঙ্গলের 

হধ্ে, লোকচক্ষুর অগোচরে অধাত্ব _কাসিত ছিল, আগ্গি 

ফালি ইংরাকী শিক্ষা নবীনালোকে) তাহ! সভ) সমাজে 

কতই না! এতিহাসিক তখা সকল বাহির করিয়! 

দিতেছে। সেরদ্বগুলি পর কিছুই নয়, কোথাও জীর্ণ 



বর্তমান ধুগেরমধুরা ৩২৭ 

শার্ণ অল্প্ট তাত্রশাসন। কোথাও অপ্রচলিত প্রাচীন তাম, 

রজত, বা শ্বর্ণ মুদ্রা) কোথাও গিরিলিপি) শিলালেখ, 

কোথাও বিবার, চর) মলির, চৈতাব! দেবারয়ের 

ভপ্পভত্বি ও গ্রাচীরাদি, কোথাও ৪৮ -বিশ্বৃত বা বিলুপ্ত 

বর্গথাল,খোদিত দমএ বা গণিত তরী দেষমূর্তী লকল। 

এই সকলত্বসন্তার হইতে আমাদের পূর্ম পুরুষগণের 
ধর্ম সংক্রান্ত, রা্কীয়। পারিবারিক বা লামাজিক। 

নেক বিলুপু বিবরগ জানিতে পারিতেছি। আমাধিগের 
পুরাণাদিতে বাঃ! নাঃ, এরূপ অনেক অত্রান্ত বৃত্তান্ত 

সকল উদঘাটিত কার] দিতোছ। গীন্ধার। পুরুষপুন। 

কগক্ষেতর, হন্ভিনাপুর, মথব, প্রমাগ, বারাণসী, উকধিষ, 
পাটনীপুঙ্। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, চট$ম) ফামক্্গ, 
গ্রভৃত ভারতবর্ষের উত্তর ভাগ হইতে অগাণত সংখ্যক 

এঁতিছাসক নির্শন গ্রতিদিন আবিদুত হইতেছে। 

আমাদিগর উদাযচরিভ হংরাজ-য়াজ। উপযুক বহ্দী 

ফর্শঠারী নিযুক করিয়া, ও বু অর্থ বায়ে যথাসম্তৰ 
বিয়রণ-সহ, চিএসমেজজ) যে সঙ্ল গ্রন্থ পরতিবৎ্ 

যু্িত জরিভেছেন। আদা'দগের ভিতর করঞন শিক্ষিত 

লোক ঠাছার সংবাদ রাখন 1 বা তাহার জাদর জানেন? 

ষাক্ গে কধা। 



৩২৮ মাধুর-কথা 

মধ্র! নগরীকে প্রাচীন ইতিছালের খনি বলিলেও 
অন্যায় হয় না। এখানে সর্ব প্রথঘে স্তর আলেকৃজন্দর 

কানিংহাম ১৮৫৩, ১৮৬২, ১৮৭১ ও ১৮৮২ সালে নান! 

স্বান খনন করেন। তিনিই প্রথমে মধুরার বৌদছ 

ও জৈনগণের অন্তিত্ব ও প্রাচীন কালে এ ধর্শের 

গ্রভাৰ ছিল বলিয়। প্রকাশ করিয়। দেল। ততৎপরে 

গ্রাস সাহেব ১৮৬০ হইতে ক্রমাগত কয়েক বৎদর 

খনন ও নিদর্শন সংগ্রচ করিয়াঙিলেন। ইহার পর ডঃ 

বর্জেল ও ডাঃ এ, ফুরার ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৬ পর্যাস্ত 

কঙ্কাণী টিলা, কারা ও অপর করে স্থান খনন 

করেন। জে, পি, ভোগেগ মাহেব ১৮৯৬ সাল 

হইতে আরও ' কয়েক স্থান অনুসন্ধান করেন, 

এবং ১৯১০ সালে মধুব| যাছধরের ক্যাাধগ গ্রকাশ 

করেন। তৎপরে যাছুঘ:রর বর্তমান কিউরেটর পণ্ডি5 

রাঁধাকিষণ রায় বাহাদুর মথুরা-মগুণের নাল! স্থানে 

অন্বেষণ করতেছেন, ও কত (নতাস্ত বিশ্ব়কর ধ্বংসা- 

বশেষ সক আবার করিয়াছেন। ইনিই মাঠ গ্রাম 

হইতে কনিক্ষ, ওয়েম-কদফিস, চস্তন প্রভৃতি কুশান- 

সমাট ও বছ সংখ্যক নাগরাজের গ্রাতমূর্তি বাছির 

করিয়াছেন। 
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পণ্ডিত রাধাকিষণ অতি অমা'রক প্রকৃতির লোক, 

কেছ ইঁছার নিকট কোন বিষয় জানিতে চাঠিণে, 

তিনি সদ্ত্বে তাছাকে সে সকল [বিষয় যথাদাধ্য বুঝাই 

দেন। আর ইছার নিকট আনেক বিষ শিধয়াছি 

তজ্জন্ত খণী ও কৃতজ্। 

মধুর! মণ্ডলের তৃগর্ত হইতে যে সঞ্ল সুচাক 

করুডার্ধয-খচিত ধ্বংদাবশেষ-সঞল বাহির হঠয়াছে, 

তাহা খঃপৃর্ব ৩১* বদর হছে খষ্টার বঠ বা সপ্তম 

শতাবীর। খুপু-রাজাদিগের সমহ ৪ইতে বাঙ্গণ্য দেধ- 

মুর্ত গুণি স্থাপিত হইয়ান্ে বলয়া অনথমাদ হয়| 

তৎপূর্বের নিদর্শন গুণি দৈন ৭! বৌন্ধ'দগের নিশ্মিত। 

মাযুদ গিজনীর আক্রমণ (১০১৭ খ:)তইতে আকবরের 

সময় পর্যান্ত কোন বিশ্বন্ত ৪ প্রয়োজনীয় ইতিহাস 

পাঁওত। যার না। পাঠানগণের উপর্রবে ও ভন্বে এ 

প্রদেশে কোন বিপুপকায় প্ুরষা মশিয বা হর) 

দ্বংঙ্গালে নির্দিত হয় লাই। 

আরংজেবের পর কটতে দাঠ ও মভারাষরেরো এ 
প্রদেশে করেকট। নুশোভন দেব ও সমাধি মন্দির নির্মাণ 

করিজাছেন। তংপরে ইংরাঞ্জ আমলেই বছলংধা ক বছু- 

মুল্য দেবমনির ৪ অটাপিকাদি অবাধে প্রস্বত হইজ়েছে। 



৩৩৪ মাধুর-কথ। 

তগশিলা, কুরুক্ষেত্র, সারন!ধ, নালনদ1, উরুবিনব 

বা ঝান্গগৃছ্ধের ভা মখুরা। জনবিরল গ্রাম নছে। 

গস্থান একটি ধনজন-বহুল [শল্পবাণিজয-কেন্্র, 

ও বহ্যাত্রী সমাগম শুপ্রাচ'ণ তীর্থক্ষেত্র হওয়াতে, 

এখান সকল স্থ'ন অবাধে খনন কিয়া দেখিবার 

লুবিধা বা সুযোগ নাই। তছপরি নান! বিপ্লবে বছু- 

বার বর্ধয় বিদেশীয়গণ কর্তৃক দিদ্বস্ত ও লুত্টিত হইয়াছে, 

তথাপি এস্তান হষ্টতৈ মৌর্য্য সমাট চন্ত্রগুধু, শোক, 

গ্রীক ও শক সত্রপ মিলন, সোদাস, রাজুবল; 
কুশান'সআাট কি, বায, হবি, বাসুদেব; গধসআট 

চন্তরখ্ব-ছিতীয়, নরেন্দ্র বালা'দতা প্রহৃতি বন্ধ প্রাচীন 

মন্ত্রাটগণের নাষান্কত কাহারও শিলালেখ, কাচারও 

মুদ্রা-পফল মি'লতেছে। এই মধুর! হইতে লাহোর, 

আগ্রা, লক্ষী, গ্রয়াগ_-এমন [ক কলিকাহার পর্যান্ত 

হাত্ঘয়ে বছ সংধাক নিদর্শন গ্রেতগ করা হইয়াছে। 

অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ! ছাড়ি দিই, শিক্ষিত 

ভদ্রলোকের মধ্যে যাহারা তীর্ঘদর্শন ব| দেশতভ্রমণ 

উপলক্ষে মথুর। যান, তাছায়। যেন একবার এখানকার 

যা&ঘরটা দো! আলিতে অবহ্ল| না কারেন, ইহাই 

আমার সম্থনয় নিবেন। যাচুধজধ উপস্থিত হইলে 
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তথাকার রক্ষক বা কণ্ণচাঁয়ী, আপনার হস্তে একখান 

তোগেলসাঁকেবরচিত ক্যাটালগ দিবে, আপনি তাহ! 

দেঁধি। নহ্থর মলাইয়) যে কোন নিদর্শনের (২9110) 

পরিচয় পাইবেন। কাটালগ-খানি ইংরাজী বর্ণমালার 

অগ্ষর-অনুসারে 4১) 9, 0 প্রভৃতি নানাশ্রেরীতে পর্যায় 

ক্রমে বিভক্ত ও ১1২৩ ইত্যাদি জমিক সংখায় সত্বিত। 

&. প্রেহীচে বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের মূর্ধি। 

9. ও ঈৈন তীর্থঃরগণের মূর্তি। 

যক্ষ ও নাগগ'ণর মুর্তি। 

বঙ্গণ্য-দেবতাগণের মূর্তি। 

ননা বধ বিচ মূর্ি। 

নাগীগণের মুর্ধি। 

নাশা!বধ ভপ্র-খওদকল। 

বুদ্ধদবের জীবণী সংক্রান্ত চিত্রংলী। 
অট্রাণকার শোভাধদ্ধক অআনঙ্কার- 

মকল। 

ঢুঃ 2 0 

১ ৮ 

2৮2৮ ডি ৮ 2৮ বি 

|. খ ঝেলংভুস্ত ধভৃতি। 

[৭ পর্বান্ত পাদপাঠ) লৃস্তনীর্ষ, খিলান, তোরণ 

খুভৃতি ভান্য়-কার্ধা-খো দত মলিয়ের হরনখপ্ত-সকত। 

টু. উ পপলকল। 



৩৩২ মাথর-কথা 

শ্রেনীতে সিংহমৃত্ি পকল। 

এ যোদ্বযুগের নান] শিল্পসস্তার। 

এ নাধাঙ্কিত শিলালেখ ও আয়াগপট। 

এ ব্রাঙ্ষণ যুগের কাঁককার্য) ও খোদিত 

তাস্করকার্ধা-সকল। 

5, এ মোগলদিগের আমলে কারুকার্ধ্য। 

গা গান নানা জাতীয় চীনামাটি, টের" 

কোটা, পিভৃল, কান, প্রভৃতি 

ধাতুননিম্মত উবাসকল। 

রী এ্রেঁতে গাচীন মুস্্াসকল। 

এই যাদুঘরে কত বিন মুদ্রায় ঈৈন ও বৌদ্ধ 

মুর্তিসকল দেখিতে পাইবেন। ব্রাঙ্গণের। দেবতার 

প্রীতির জন্ত বিচিতাকারে অনুলি পারগালন। করিয়া, 

ছত্র, মস্ত, সংহার গ্রভৃতি যুদ্র! প্রদর্শন করিয়| খাকেন। 

মুদ্রা শবের আসল অর্থ অনুলি-পরিচালন|| পর- 

যর্তী কালে মুদ্র। র্যে কতকট! 'ভন্জ' বা 'ধাচাঃ 

বুবা়। জৈন তীর্থক্করগণের মুর্ঠিগুলি তিন প্রকার 

মুস্তায় দেখিতে পাওয়া যাক্স। ১ম, পন্মাসনে উপবিষ্ট, 

ধ্যান মুদ্রা) ২ম, উত্তয় বাছ বিলম্বত করি! দণ্ডায়- 

যান--কায়োৎদর্গ মুদ্রা। ওর, একটি চতুষ্কোণ শপ্তের 

দত ১5 



বর্তমান যুগের মধুর! ৩৩৩, 

চারিদিকে উপবিই বা! দণ্ডায়মান, সর্বতোভভ্ত্রিক! 

সুদ্র!। 

বৃদধদেবের মুর্তিগুলি কিন্তু নানাবিধ মুদ্রায় গঠিত 
কইভ। ১ম গপ্রাসনে উপবি&- ধান মুগ্রা। ২, 

দক্ষিণ হস্তে ভৃমিষ্পর্শ করি! উপবিই--তৃমিষ্পরশ মুদ্রা!) 
ওয়, একটি চক্রে উর হম্ত দিয়! উপাবিঃ) ধর্ম চক্র- 

প্রবর্তন মুদ্রা) ৪র্ঘ, দক্ষিণ হস্ত বা করতল স্বন্ধ- 

পর্যন্ত উত্তোলিত কারক! দগারমান বাঁ উপবিষ্ট, 

অভয় ব| উপদেশ মুদ্রা; ৫ম, বাম করের কিঞিৎ 

উপরে দক্ষিণ হত্ত বক্ষে নিকট স্থাপিত--বিতর্ক মুদ্রা 

৬, দঙ্গিণ প? অগ্রে স্তাপিত ঈারমান,--গতি মুদ্র। 

৭ম, দক্ষিণ পার্ে লক্বভাবে শয়ান-_-পরি-নির্বাধ মুদ্া। 

কলিকাতার যাহুঘরে মধুর! হইতে আপীত এই দকল 

সুন্ার কয়েকটা পাহাণে খোপিত বুদ্ধমুত্ডি আছে। 

অধিকাংশ বুদ্ধধূর্তির উদ্নত লঙাট, কুঞ্চিত কেশ, 

বু মধ্যে উর্ণা তা ফোটা, হত্ত ও পালে চক্র এবং 

বিরন্ধ চিহ্ন, পরিধানে ভ্রি-চীবর (শুর বাদক, উত্তরা- 

স্জ্ঘ ও সংঘটা), মন্তকের পশ্চাং-ভাগ কাকুকার্ধয 

খচিত ছট! দ্বার! শোতিত। বদ্ধদেবের সন্গযাদী বেশ। 

বৈছের ও অবলোকিতেন্বর প্রভৃতি বেধিপন্ব নুর্তিগুলির, 



৩৩৪ মাথ্র-কথা 

বত্বালঙ্কার-নত রাজবেশ। কত বক্ষ, বন্ষী, নাগ, 

নাগিনী, অপর ও দিব্যাঙ্গন! মূর্তি । দিবজনা- 
মুর্ডিগুলি অধিকাংশই বিবদনা ) কোনট। বা মার পৃষ্ঠে 
(মার-বৌদ্ধ শয়তান) টছাদের আকার নূলোদর, 
থর্বকায বিন্কৃত মুখ, দেখিতে কঠকটা শৃকরের মত) 

দণ্ডায়মানা। এখানকার চৌধে ঠাকুরের এই সকল 

বিৰসন। নারীমূর্তিগুলিকে, বন্ত্রহরণ-কালে জল-কেলিরত! 

হাতিতা, বিশাধ। গ্রড়তি ব্রজাজনাগণের নাম দিয়! 

থাকেন! কত ক্র নানাছিঠাম মতি, আস্ত, গাদপীঠ, 

গদ্ধপীঠ, নিংহামন, কীর্তিমুখ। তোরণ, চৌকাঠ, রেলিং 

ও তৎমগে তরুলভা। ভর" হম্তা, |দংহ, মংঘ্ত, মকয়াদি 

জীব জন্তর মুর্তিও সংগৃঠত হুইয়াছে। ফোন কোন 

চৌকাঠ ও স্তস্ভ গাতে, কও 'জাতকে+ লিখিত বুদধদেবের 

ভীবন-কাহছিনী চিত্ত । সে কলে ধারা তত ধনী 

ছিলেন না, আহার! কেছ কেহ পাবাপময় ুপ্রাকার 

সুপ স্থাপন করিতেন, তাছাতে বুদ্ধদেৰের জীবনী-চিত্ 

অন্ধিত খাকত। এইরূপ কঞেকট। কষুত্র।কার সগও 

পাওয়! শিয়াছে।& দুবার অধকাংশ তাস্বরকার্ধয ও 

* পাশ্ঠম বলের ০৮৭ ফোন হা সুত্র (201015805৩) 

পাহাখময় বৌদ্ধত্ংণেহ ও পৃ চবো। সেগুলি কজছণা- 



বর্তমান যুগের মরা ৩৫৫ 

শিল্নকলাগুলি, ফতেপুর-শিকারী হইতে আনীত লাগ 
বেলে গাথরে গঠিড। তনভি কৃষ্ণ ধৃদর, পাটল গু 
উরং নালা গ্রন্তরের করেঞটি ।বদেশাগত্ত গঠনও 
এখানে রকিয়াছে। ওক শিদর্শনগুণি দেখিয়া 

জ।ম[দিগের পূর্ব পিতামগণের ভাস্তর্বিদ্ত। ও শি 

কলা বিষয়ে কত ছগুযগ 1৮7) তাহ! হ্বগজম বায়। 

এই লকল কাব-চকবি৬ ভগ্র পাহাপধণ্ড ও খিশ্বত 
অম্পইক্ষর তামণণ্ডথপি হ'তে অধ্যংসারশীগ গ্রন্থ 

ত্পিদেরা আমাদের দেশর ক£ই বলুধী অথগ্ডনীর 
ইতিচাস গকণ সন্ততন করিতেছেন। দেশের সভা 

টাতিহাদ না জানিলে, দেশের প্রাচীন কথ! ন1 গুনিলে, 

আমাদের পৃর্বপুরুগণের অঠাত গৌরব ও কার্তিকথা, 
শ্বণে করাইয়। ৭1 দল, এ অধঃপতিত জাতি উতির 
পথ কফেষন করি! অগ্রসয় তইবে? জাষণ! ধর্তধান 

গলিত বিচ্ছিন্ন চিন্ধর্শংক, সনাতন ধর্ম বালা 
বই চীৎকার কার না. কন, শুই সকল ধ্বংসাবশ্ষে, 
গুল, কত আল!খত অন্রা্ত ইতিহাসের লাগী »ইর। 
কড়াইতেছে । 

সস্প্র 

কুড়ি, মাধ ধখঠাতুর। 1২ 11$ডি পায়ে তয় অতীত 

বুদ্ধের গতি এব 'দাদ্বদংদর বর্তমান মুখের আহদেষতা 
অবলো(কডেখরের পরও)? (১/০১১৭1) ববণ ছইচি চু 

পৃষ্ঠে ঘা | বানালার ধর্ঠাক্কগলি থে বাস্তবিক হান 
বোঁধাপ, ভাহ! অহাযহোপাধার হুক হরপ্রদাদ শাহী 
হঙাশয় ''মার!য়ণ প॥ 5 ৭৪ .ছ1ছছেরে। 



৩৩৬ মাথর-কথা 

ত্রোড় পত্র-২গ১ পৃঠা | শুধু বথুর] সরে নহে, হয় 
মাইল উত্তরে বৃন্মাৰনেও কয়েকটি টিলাফে বৌদ্ধমুগের সপ 
বলিয়া] যনে হয়। তথায় (১) যমুবাতীরে দ্বাদশাদিপ্তা টিলা, 
ইহার উপর এখন যদনমোহন জীর মন্দির রহিয়াছে, এ টিলার 
কথ! ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছ। (২) যহুঙ্ধাতীরে কেশীটিল। 
ইছার উপর খুগলকিশোর আর মনির এখন অবস্থিত। (৩) 
তোজনটিল! অভ্র ঘাটের নিকট হমুনাতীরে, ইহার উপর, 
বিদ্বারী জীর ভগ্র ও পরিত্যক মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে, এ 
টিলাটীর একাদকে কিয়দংশ ধ্বসিয়। শিয়াছে। স্তখাপি আজিও 
দেখিলে বৌদ্ধটিল] বলিয়] স্পষ্ট বুঝা হায়। 

গোপীনাথজীর মন্দিঃটি যে টিলার উপর সংস্থিত তাহা কাল 
বশে জনেকটা ধ্যাসয় |গয়াছে, ইছার গল্চাৎজিকে ভূগর্ভ মধান্থ 
শরীর-হাতৃ-রক্ষা-গৃহ (09110 ০1:9206:) বাছিয় হইয়া! পড়িয়াছে। 
তাহাকে এখন গোপীনাথের যোগপীঠ বলে। (8) ঘে চিলাটির 
মর্ষে্াচ্স্থানে অধরপতি যালসিংহ গোবিজ্জ দেবের বন্দির কারয়া 
দিয়ানেন। ভকিয়দ্বাকর গ্রন্থে (৮৯৯ পৃঃ) ভাহার নাৰ 

গুঘ। ব] গোষাচিলা আষর1 এই গোমা শককে গৌতম (বুদ্ধ) 
শের অপত্রংশ বলিয়া! যনে করি। সুতরাং খস্থযান হয় যে 
রূপ সনাতন প্রন্ৃতি। চৈতন্টদেবের শিষ্য গোম্বামীয] এচীয় 
যোড়শ শতাবীর তীর গাদে বৃন্ধাৰনে হাইয়| যোগল সম্রাট 
ছযাবুনের রাজন্বকালে বল জঞ্জলাকীর্ণ প্রাচীর বৌদবপ্তপগুলির 
উপর আপনাদের দেব মন্দিরতলি সংস্থাপন করিয়া খাঁকবেন। 
এই সকল চিলাগুলির উপর এখন হিন্ুর মেঘমলির সকল 
সবিয়াছে, হৃতরাং বণন করিয়া দোখবার কোন উপায় নাই। 

২৭৩ পৃষ্ঠায় কেশ হইতে কেশবজী]র উৎপত্ধি বিষরখ) যছ1- 
ভারতের বৈবাহিক পর্বহাধ্যায়ে। ও জীমঘূভাগবতের ২ সন্ধে 

৭হ অধ্যায় ও৬ গ্লোকে পাইবেন। জীকৃকক্কার্থর প্রস্থের ৪০৫ 
পৃষ্ঠায় তাঁচ] উদ্ধত হইয়াছে। 
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অশোকন্তস্তের সদৃশ মাথা ও পক্ষযুক্ত সিংহ গসদ্িত 

পারন্তের অন্ুরূপ মাঁথল! 

(৫৭ পৃষ্ঠা) 



তীব্বতীয় পতীকায় আঙ্কত বিতর্ক-মুদ্রায় উপবিষ্ট অশোক চিত্র, 
( ৮৬ পৃষ্ঠ! ) 



লুদ্দিন-গ্রামে বুদ্ধদেবের জন্যস্থানে অশোক কর্তৃক 

স্থ(পিত পাধাণ স্তম্ত 

( ৯৩ পৃষ্ঠ ) 



লা ৯ পালা 
০ উর 

ঈ" পারাপার রিপা পাল্লা লী 

৪৯ & ৯ | ১০ ৮8২11 7771৩, 
৫১7, / (174 | না 7 

উরুবিহধ বা বুধ-গয়ায় অশোক নিন্মিত মন্দির (সংস্কারের পর ) 

( ৯৬ পৃষ্ঠা ) 
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পক 

সল্ুখে 
বজাসন 

- শী ম্িস্স্্ীস্ পিস 



খধষিপতন বা স'রনাথে অশোক নান্দধমরত ধামেক নামে 

গ্রথম ধর্ম-চক্র প্রবর্তন স্তপ (সংস্কারের পূর্বে ) 

/ ৯৭ পঞ্ঠা ) 





পা 

এ 

মাঁঠগ্রামে আবিষ্কৃত মুগডহীন দেবপুত্র সম
ু কণিক্ষের মুর্তি 

( ১২৬ পৃষ্ঠ! ) 
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মাঠগ্ামে প্রাপ্ত ওয়েমা কদ্ফিসের ভন দুর 

( ১২৯ পৃষ্ঠ ) 
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|... পপ 

মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত, ১৭ হইতে ২৫ সংখ্যক চিত্র 

গুলিকে কুশান-যুগের শিল্পকলার নমুনা! স্বন্নপ দেওয়! 

হইল। ইহাদের পৃথক উল্লেখ নাই। 

১২৫ পৃষ্ঠার আলোচনা দেখুন 



কুশীন-যুগের, বুদ্ধরক্ষিতার মতা আমহাসি প্রতিষ্ঠিত 
বুদ্ধ সুত্ি। তলায় লিপি আছে। 



কুশীন-যুগ্র, উপ দেশ-মুদ্রায
় দণ্ডায়মীন হীন্তব্দন বুদ্ধ 



মগের, বৃষ্ষতলে শিশু ক্রোড় নারীদৃর্তি 



টং 
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| 
রি 
চর 

( 



( ২৩) 

কুশীন-যুগের, বাম হস্তে দর্পণ ও দক্ষিণ হস্তে বরদান 

মুদ্রায় বৌদ্ধদিগের ভীগ্যদেবী 



কুশীন-যুগের, বামহস্তে পান-পাঁজ ও হছগিণ হতে অভ সুরার 
কোন বৌদ্ধদেবতা! ব৷ শক-সত্রপ 



(২৫) 

 স্তত্তগাত্রে উৎকীর্ণ নারীমু্ি 
বা দ
ু
 

কুশীন'যুগ্র 



(২৬) 

কুশীনযুগের, বৌদ্ধসয়তান মার-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হ্সিনী 
বা দিবযাঙগনা। হিন্দুশীস্ত্র মতেও ঘক্ষেরা নরবাহন 

( ৫৬ ও ৩৩৪ পৃষ্ঠা ) 
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বিতর্ক 

মুদ্রায় 
বুদ্ধদেব 

ও বামে 
ধ্যানমুদ্রা 
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গুপ্ুমুগের বা! তৎপরের, বিফুুর্ধি ( উপেক্দ্র বা ত্রিবিক্রম ) 

পাঁ্বদেবত| লক্ষ্মী ও সরম্বতী ॥ ২৯ হইতে ৩৫ পর্য্যস্ত 

চিত্রের গ্রস্থমধ্যে পৃথক্ উল্লেখ নাই। সাধারণ 

ভাঁবে ১৫৩ পৃষ্ঠায় আলোচন! আছে 
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1৯১ 

পদতলে পরের, চত্রহস্তা বৈষ্ণবী শক্তি, 

গরুড়, উভয় দিকে সহচরী বা পার্খদেবতা! 
গুপত-যুগের বা 



০ 

গুপ্ত-যুগের বা পরের, ্রত্যালীঢ মুদ্রায় উপবিষ্ট ুরগামুর্তি 

দক্ষিণে গণেশ, বামে কার্ধিক, শিরোদেশে শিব ব| 

জৈনতীর্ঘস্কর, নিয়ে তক্তগণ 





গুপ্ত-যুগের ৰ! পরের, তগ্ গণেশ-সৃহি 
( ১৫৩ পৃষ্ঠ! ) 
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(২২০ পৃষ্ঠা ) 



গ্রীকৃদিগের সথরাদেব ১111015 (পানান্তে বিহ্বল) 



চৌফটান্ব) 

দার পিত্রালঘ়্ কাঁম্যবনে ( 
শে 
ষ 

মহাঁবনে নন্দ ভবন, ছটি পালন ব! 

( ২১৭ পৃষ্ঠা ) 

রর স্থৃতিকাগার (আশী খাস্বা) 

ষ্ 



কে জাঠরাজাদিগের কীর্তি । 

ইহার সন্্িকটে মীধবেন্দ্রপুরী গোপ [লজীকে ব! 
দি গৌবর্ধনে মানসী-গঞ্গ, চীরি 

জ্ীনীথজীকে পাইয়াছিলেন 

( ২২৬ পৃষ্ট। ) 



মাধবেন্্পুরী-কর্তৃক আবিষ্কৃত গোপাঁলজী ব! শ্রীনাথজী 
(২২৭ পৃষ্ঠ! ) 
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( ৪৯) 

মহাবিগ্ঠা'টিল! উপরে তাহার মন্দির, নীচে অন্থিক! কু 

( ২৯০ পৃষ্ঠা) 
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গোকর্ণেশ্বর শিবনামে পুঁজিত কোন কুশান-স্াটের মুষ্টি 

(২৯৬) 





গান ক 

ঃ 
ট্হ্. 
৯ 

*৮। 
ধা 

্ীর-সাগর-ভীরে সপ্তফণা'মপ্ডিত 

বলদেবের শেষ -বৃষ্ঠি 

(৩০৩ পৃষ্ঠ ) 



মথুরার রাজঘাটে প্রাপ্ত, বুদ্ধদেবের জীবনের €টা 
ঘটনা অস্কিত শিলাপট (বামদিক হইতে দক্ষিণে) (১) 
লুদ্বিনীউগ্যানে শালতরু-মুলে বুদ্ধদেবের জন্ম, নীচে নন্দ ও 
উপনন্দ নামে নাগরাজের! তীহাকে স্ততি করিতেছেন। 
(২) অশ্বখ-তরুমূলে বৃদ্ধত্ব লাভ, নীচে মারগণের প্রলোভন । 
(৩) হ্বর্গে মাতাঁকে ধর্ম উপদেশ দিয়! ইন্দ্র ও ব্রহ্মার 
সহিত সোপান পথে অবতরণ, নীচে উৎপলবর্ণ | 
(৪ সারনাথে প্রথম ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন | নীচে চক্র অস্কিত। 
(৫) কুশীনগরে শীল-তরুমুলে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ। 

(৩০৪ পৃষ্ঠ] ) 







বীরসিংহ-নির্মিত কেশবজীর মন্দিরের তোরণে হ্র্য।- 

মুর্তিঅস্কিত কপালী (11061) 
(৩১১ পৃষ্ঠ! ) 



যমুনার বক হইতে মথুরার কেন! 
( ৩২১ পৃষ্ঠ। ) 



মথুরার বিশ্রীস্তি ঘাট 

(৩২৩ পৃষ্ঠ!) 
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মথুরার কৃষ্ণ-ঘাট 

(৩২৩ পৃষ্ঠ! ) 



হাঁডিঞ্-গেট বা! হোলি-দরওয়াজ! 

(৩২৬ পৃষ্ঠ) 

সিটি ০ / সনি ঃ 



০০০০... 2. 

বিচিত্র ধ্বংসাবশেষ সকল 
(৩২৯ পৃষ্ঠ। ) 



108175০৮111 ও 
১7681671১18 ৮/৪৩ ০011), 

8৮৪ %8৮7 77৮%, 

1 1 4 + ৮ ইশ 

মথুরার মানচিত্র 
উপরে [€ চিহ্নিত স্থানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি কাটরা, নীচে তাহাই 

বড় করিয়। দেখান হইয়াছে, ১৭২+৬৬ স্থান টুকু মস্জিদ, 

তৎপশ্চাঁতে ভগ্ন কেশবজীর মন্দিরের ভিত্তি, ইহার পশ্চিমদিকের গুহ- 

গুলিতে নৃতন কেশব-মন্দির ও কারাগার, পার্খে মল্পপুর ও পোত,ড়!. 

কুও, তদ্ভিন্ন অন্বরীশ, মহাবিদ্যা, ুতেশ্বর, কষ্কালী, চৌরাশী, 

চৌবাঁর1, জেল ও কাছারী প্রভৃতি মানচিত্রে দেখান আছে। 



ঃ শীপুলিনবিহারী দত্ত 












